
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2002-10-09 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 oktober 2002 
 klockan 17.00 – 18.40 
 
 
Beslutande Annica Eriksson (s) ordf Per Holm (kd) 
 Sven-Ove Cederstrand (s) Lise-Lott Schöllin (kd) 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Sören Götemo (m) §§ 105-115 
 Bert Eriksson (s) Mårten Franzson (v) 
 Eva Wilhelmsson (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Torbjörn Ahlin (c) Berry Keller (m) § 116 
   
Närv, ej tjg ers Elisabeth Ekestubbe (m) Berry Keller (m) §§ 105-115 
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson 
 Thage Arvidsson Kenth Ericzon § 105 
 Maria Neselius Per Björkman § 105 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 105-116 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Annica Eriksson 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2002-10-09 
 

Datum för uppsättande 2002-10-11 Datum för nedtagande 2002-11-05 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

       
  
        
        

 Ks §  105 Dnr 69/2002.761 
 

Information – Projekt Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Kenth Ericzon och Per Björkman, som arbetar i projekt Kumla mot 
narkotika, informerar om arbetet i projektet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2002, 
§ 275, att information om projektet tillsvidare skall lämnas en 
gång/månad till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en gång 
varannan månad till kommunstyrelsen. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

       
  
        
 Ks § 106 

          
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 3, 10, 12, 23, 24 och 25 september 2002. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-25 
  
        
 Ks § 107 

 Au §  276 Dnr 268/2001.730 
 

Förslag till handikappolitisk plan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Riksdagen antog den 31 maj 2000 en nationell handlingsplan för 
handikappolitiken. En väsentlig del av bakgrunden till planen är FN:s 
standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsned-
sättning delaktighet och jämlikhet. 

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att föra ut 
handikap??politikens intentioner i praktisk verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2001, 
§ 249, att arbetet med att fram en handikappolitisk plan för Kumla 
kommun skulle starta. 

Sex olika arbetsgrupper bestående av tjänstemän och representanter 
för handikapporganisationerna har därefter med FN:s standardregler 
som grund, arbetat med att ta fram förslag till en sådan plan.  

En grupp bestående av utredningssekreterare från kommunens 
förvaltningar har den 27 mars 2002 sammanställt förslagen till handi-
kappolitisk plan för Kumla kommun. Förslaget har därefter sänts på 
remiss till berörda. 

Remisstiden gick ut den 30 juni 2002 och kommunledningskontoret 
har efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter färdigställt 
förslag till handikappolitisk plan.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget till handikappolitisk plan. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-25 
  
        
 Ks § 108 

 Au §  277 Dnr 248/2002.101 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla skall 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har den 19 september 2002 upprättat redo-
visning gällande de motioner som fortfarande är under beredning.  

Samtliga motioner som är inlämnade före den 31 augusti 2002 är 
besvarade. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

       
  
        
   

 Ks § 109 Dnr 22/2002.041 
 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden,  barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har 
inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende utfall på drift- 
och investeringsbudgeten. 

Kommunstyrelsens beslut Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-23 
  
        
 Ks § 110 

 Au §  267 Dnr 208/2002.023 
 

Tillsättande av tjänst som förvaltningsekonom på barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning Intervjuer har genomförts med fem sökande till tjänsten som förvalt-
ningsekonom på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Efter genomförda intervjuer föreslår ekonomichef Ronny Salo-
monsson och barn- och utbildningschef Annika Hallberg att 
kommunstyrelsen beslutar att Mikael Calmestig tillsvidareanställs 
som förvaltningsekonom på barn- och utbildningsförvaltningen. Till-
träde sker så snart som möjligt. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Mikael Calmestig tillsvidareanställs 
som förvaltningsekonom på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt förslaget. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsförvaltningen 

Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-08 
  
        
 Ks § 111 

 Au §  307 Dnr 209/2002.023 
 

Tillsättande av tjänst som personalsekreterare på barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning Intervjuer har genomförts med fem sökande till tjänsten som perso-
nalsekreterare på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Efter genomförda intervjuer föreslår personalchef Ulla Lundholm och 
barn- och utbildningschef Annika Hallberg att kommunstyrelsen 
beslutar att Susanne Eriksson tillsvidareanställs som personalsekre-
terare på barn- och utbildningsförvaltningen. Tillträde sker så snart 
som möjligt. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Susanne Eriksson tillsvidareanställs 
som personalsekreterare på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens  beslut Enligt förslaget. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsförvaltningen 

Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-25 
  
        
 Ks § 112 

 Au §  278 Dnr 232/2002.702 
 

Återkallelse av serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning Drift&Projektering KB, som driver Kumlaslottets restaurang sedan 
december 2001 har den 30 augusti 2002 inkommit med anmälan 
enligt alkohollagens 8 kap. 3 §, att restaurangverksamheten upphör. 

Alkoholhandläggare Patrik Germer föreslår i skrivelse från den 
5 september 2002 att kommunstyrelsen beslutar 

-att kommunen återkallar serveringstillståndet enligt alkohollagens 7 
kap. 19 §, 3 st, med anledning av att verksamheten upphör, och 

-att beslutet gäller från och med den 1 november 2002. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunen återkallar serveringstillståndet enligt alkohollagens 

7 kap. 19 §, 3 st, med anledning av att verksamheten. 

Beslutet gäller från och med den 1 november 2002. 

_____ 
  
  
  
Expediering Patrik Germer för vidare expediering 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-08      
  
        
 Ks § 113 

 Au §  308 Dnr 252/2002.106 
 

Begäran om förskottsutbetalning från Folkets Hus  

Ärendebeskrivning Föreningen Folkets Hus har den 27 september 2002 inkommit med 
begäran om förskottsutbetalning av 2003 års bidrag för att tillhanda-
hålla samlingslokaler. 

Föreningen begär ett förskott om 350 000 kronor. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar Kumla Folkets Hus en förskottsutbe-

talning av 2003 års bidrag för att tillhandahålla samlingslokaler med 
350 000 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar Kumla Folkets Hus en förskottsutbe-
talning av 2003 års bidrag för att tillhandahålla samlingslokaler med 
350 000 kronor. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

_____ 
  
  
  
Expediering Kumla Folkets Hus 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-25 
  
        
 Ks § 114 

 Au §  282        
 

Samarbete inom gymnasieskolan 

Ärendebeskrivning  
Arbetsutskottet Arbetsutskottet diskuterar samarbetet gällande gymnasieskolan i 

Sydnärkes Utbildningsförbund.  

Arbetsutskottet gav respektive parti  möjlighet att till sammanträdet 
med kommunstyrelsen den 9 oktober 2002 se över hur man anser att 
det framtida samarbetet när det gäller gymnasieskolan skall se ut. 

Kommundirektör Thage Arvidsson fick i uppdrag att ta kontakt med 
Örebro kommun för diskussioner om samarbete inom gymnasie-
skolans område. 

Kommunstyrelsen  
 Kommunstyrelsen diskuterar samarbetet gällande gymnasieskolan i 

Sydnärkes Utbildningsförbund. 
Kommunstyrelsens beslut Frågan om samarbetet gällande gymnasieskolan i Sydnärkes Utbild-

ningsförbund tas upp igen vid nästa sammanträde med kommun-
styrelsen den 6 november 2002. 

Samtliga partier uppmanas att till detta sammanträde diskutera hur 
man anser att det framtida samarbetet gällande gymnasieskolan skall 
se ut. 

_____ 
  
  
  
Expediering Respektive parti 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 
  
        
        

 Ks § 115        
 

Kumla kommuns deltagande i Arbetsförmedlingsrådet 

Ärendebeskrivning I Kumla finns ett Arbetsförmedlingsråd bestående av representanter 
från företag i Kumla kommun, organisationer, Arbetsförmedling och 
Länsarbetsnämnd. 

Önskemål har framförts från Arbetsförmedlingsrådet och LO-facken 
att Kumla kommun skall vara representerad i rådet. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsen utser Lennart 

Eriksson (s) till kommunens representant i rådet. 

Per Holm (kd) föreslår att kommunstyrelsen vid nästa sammanträde 
den 6 november 2002 väljer en ersättare till Lennart Eriksson. 

Kommunstyrelsens beslut Lennart Eriksson utses till Kumla kommuns representant i Arbets-
förmedlingsrådet. 

Administrativ handläggare Lars Claeson får i uppdrag att till nästa 
sammanträde med kommunstyrelsen den 6 november 2002 undersöka 
möjligheten att utse ersättare till Lennart Eriksson. 

_____ 
  
  
  
Expediering Lennart Eriksson 

Lars Claeson 
Arbetsförmedlingen 
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Kommunstyrelsen 2002-10-09 
  
        
        

 Ks § 116        
 

Information gällande Ericsson 

Ärendebeskrivning Kommundirektör Thage Arvidsson informerar om situationen 
gällande personalnedskärningar på Ericsson. 

_____ 
  
 
 

 
 

 


