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 Lars Claeson 
       

Kommunstyrelsen 2002-11-06 

  
  

        
 Ks § 117 

          

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 25 september, 8 och 15 oktober 2002. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-29 

  

        
 Ks § 118 

 Au §  333 Dnr 274/2002.100 
 

Annica Erikssons och Björn Erikssons motion angående nämnd-
arbetet kommande mandatperiod 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 oktober 2002, § 96, en 
motion framlagd av Annica Eriksson (s) och Björn Eriksson (s) 
gällande nämndarbetet kommande mandatperiod. 

I motionen föreslås att nämnderna får i uppdrag att i respektive 
nämnd diskutera hur och när det politiska arbetet ska utföras på bästa 
sätt. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-29 
   
 Ks § 119 

 Au §  334 Dnr 275/2002.003 
 

Dan-Åke Mobergs m fl motion angående styrelserna i Kumla 
Bostäder AB och Kumla Fastighets AB 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 oktober 2002, § 97, en 
motion framlagd avDan-Åke Moberg (s), Torbjörn Ahlin (c), Göran 
Arveståhl (m), Per Holm (kd), Kerstin Cederström (fp) och Margareta 
Hultman-Brikell (v) angående styrelserna i Kumla Bostäder AB och 
Kumla Fastighets AB. 
I motionen föreslås fullmäktige besluta: 
- Bolagsordningen för Kumla Bostäder AB ändras enligt följande 

(ändring kursiverad): 
 
”§ 8  Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med 
högst fyra suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kumla kommun för tiden 
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val 
till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 

- Kommunfullmäktige utser för den kommande mandatperioden en 
styrelse för Kumla Bostäder AB med sju ledamöter och fyra 
suppleanter. 

- Bolagsordningen för Kumla Fastighets AB ändras enligt följande 
(ändring kursiverad): 
 
”§ 7  Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med 
högst fyra suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kumla kommun för tiden 
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val 
till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 

- Kommunfullmäktige utser för den kommande mandatperioden en 
styrelse för Kumla Fastighets AB med sju ledamöter och fyra 
suppleanter.  

     forts. 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-29 
  
     
 Ks § 119, forts   

 Au §  334, forts Dnr 275/2002.003 
  
 -  Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda 

anpassas efter utökningen med uppdragen som andre vice ordfö-
rande i de båda bolagens styrelser, innebärande att både förste och 
andre vice ordförande i Kumla Bostäder AB och Kumla Fastig-
hets AB vardera erhåller fast ersättning motsvarande den fasta er-
sättning vice ordförande idag uppbär, 10 procent varav 3 procent 
arvode och 7 procent ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att förste vice ordförande i Kumla 

Bostäder AB och Kumla Fastighets AB vardera erhåller fast ersätt-
ning med motsvarande 15 procent , och att andre vice ordfö rande i 
Kumla Bostäder AB och Kumla Fastighets AB vardera erhåller fast 
ersättning med motsvarande 10 procent. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen med Mobergs ändringsförslag. 

Kommunfullmäktige ger kommunens ombud direktiv att vid respek-
tive bolagsstämma anta föreslagna ändringar i bolagsordningen. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-29 
  
        

 Ks § 120 

 Au §  323 Dnr 67/2002.041      
 

Förslag till budget 2003 och flerårsbudget 2004-2005 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2003 och 
flerårsbudget för år 2004-2005. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår förändringar i 

budgetberedningens förslag enligt sammanställning benämnd ”Utkast 
till alternativ budget”. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar budgetbe-
redningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2003. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2003 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 

Föreningen Kumla Folkets Hus beviljas ett lån på 2 000 000 kronor 
som löper utan ränta, där lånet skall återbetalas under en femårs-
period genom avdrag på det årliga driftsbidraget med en femtedel 
varje år med början år 2004. 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) reserverar till förmån för 
sitt eget förslag. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår bifall till det av Ahlin och Göran 

Arveståhl (m) i arbetsutskottet avgivna alternativa budgetförslaget. 

Per Holm (kd) föreslår att det av kristdemokraterna avgivna alterna-
tiva budgetförslaget bifalles. 

Peter Agerhäll (fp) föreslår att det av folkpartiet avgivna alternativa 
budgetförslaget bifalles.  

 forts 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 
  
        

 Ks § 120, forts 
Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: 

Folkpartiets förslag ställs mot kristdemokraternas förslag. 

Det förslag som därefter bifallits ställs mot centerpartiets och mode-
raternas förslag. 

Det förslag som därefter bifallits ställs mot arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 

år 2003. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2003 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 

Föreningen Kumla Folkets Hus beviljas ett lån på 2 000 000 kronor 
som löper utan ränta, där lånet skall återbetalas under en femårs-
period genom avdrag på det årliga driftsbidraget med en femtedel 
varje år med början år 2004. 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m) och Elisabeth Ekestubbe (m) 
reserverar sig till förmån för Ahlins och Arveståhls förslag. 

Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Peter Agerhäll (fp) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-29 

  

        
 Ks § 121 

 Au §  324 Dnr 278/2002.101 
 

Förslag till sammanträdesordning för år 2003 och januari 2004 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdes-
ordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbets-
utskott för år 2003 och januari 2004. 

Arbetsutskottet  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att respektive nämnd vid sitt första 

sammanträde i januari fastställer tid på dagen för nämndens 
sammanträden och att slutlig sammanträdeslista trycks och distri-
bueras därefter. 

I denna sammanträdeslista bör också datum och tid för partiernas 
respektive gruppmöten finnas med. 

Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner för sin del den föreslagna sammanträdes-
listan. 

I övrigt enligt Ericssons förslag. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner för sin del den föreslagna sammanträ-

deslistan. 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-29 

  

        
 Ks § 122 

 Au §  325 Dnr 276/2002.104 
 

Utökat partistöd för mandatperioden 2003-2006 

Ärendebeskrivning Enligt reglerna för bidrag till politiska partier i Kumla skall parti som 
ej är representerat med något av ordförande, vice ordförande, opposi-
tionsråd eller gruppledare i kommunstyrelse eller nämnder erhålla ett 
utökat partistöd. Storleken och fördelningen av det utökade parti-
stödet skall beslutas särskilt av kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod. 

Sedan det utökade partistödet infördes 2001 har vänsterpartiet fått två 
prisbasbelopp per år. Vänsterpartiet har haft sex mandat i kommun-
fullmäktige. Under mandatperioden 2003-2006 kommer vänster-
partiet med tre mandat och miljöpartiet med ett mandat att vara 
berättigade till utökat partistöd. 

Utredare Torild Hilmersson föreslår i skrivelse från den 22 oktober 
2002  

att fullmäktige beslutar att summan av det utökade partistödet hålls 
oförändrad (två basbelopp/år) under kommande mandat period, och 

att summan fördelas i proportion till de bidragsberättigade partiernas 
mandat i fullmäktige, vilket skulle innebära att vänsterpartiet får 
1,5 basbelopp/år och miljöpartiet 0,5 basbelopp/år. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 
  
        

 Ks § 123 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 2002-11-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-29 

  

        

 Ks § 124 

 Au §  337        
 

Tillsättande av tjänst som socialchef 

Ärendebeskrivning Intervjuer har genomförts med två sökande till tjänsten som social-
chef. 

Efter genomförda intervjuer föreslår kommundirektör Thage 
Arvidsson att Yvonne Nilsson anställs som socialchef. Tillträde så 
snart som möjligt. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Yvonne Nilsson anställs som socia l-
chef. 

Kommunstyrelsens beslut Yvonne Nilsson anställs som socialchef. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Socialförvaltningen 

Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 
  
 Ks § 125 

 
Samarbete inom gymnasieskolan 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen diskuterade den 9 oktober 2002, § 114, samarbetet 
gällande gymnasieskolan i Sydnärkes Utbildningsförbund. 

Samtliga partier uppmanades att till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen diskutera hur man anser att det framtida samarbetet 
gällande gymnasieskolan skall se ut. 

Kommunstyrelsen  
 Kommunstyrelsen diskuterar samarbetet gällande gymnasieskolan i 

Sydnärkes Utbildningsförbund. 
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att Kumla kommun även i fortsätt-

ningen skall vara medlem i Sydnärkes Utbildningsförbund. 

Vidare föreslår Moberg att kommundirektörerna i sydnärke-
kommunerna får i uppdrag att förtydliga skrivningen i den avsikts-
förklaring som föregick bildandet av sydnärkes utbildningsförbund. 

Moberg föreslår också att kommundirektör Thage Arvidsson får i 
uppdrag att ta kontakt med Örebro kommun för diskussioner om 
samarbete inom gymnasieskolans område. 

Per Holm (kd) föreslår att samarbetet mellan sydnärkes utbildnings-
förbund och grundskolan utvecklas ytterligare. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt Mobergs och Holms förslag. 

_____ 
Expediering Respektive parti 

Thage Arvidsson 
Sydnärkesgruppen 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 
  

        

 Ks § 126 

          

 
Kumla kommuns kulturpris år 2002 

Ärendebeskrivning 
Kulturpriskommittén har med följande motiveringar föreslagit att 
2002 års kulturpris tilldelas Göte Björklund, Börje Pettersson och 
Evert Örnell: 

”Göte Björklund är kumlahandlaren som försvann till Västerås. Han 
upptäckte att han hade anfäder som varit indelta soldater på Sanna 
hed och som bebott torp i Kumla. Intresset för ”sin” historia bara 
växte. Vad var naturligare, med Götes stora intresse för Kumlas 
militära historia, att han kom tillbaka till Kumla som pensionär och 
nu kunde excellera i sitt intresse. 

Börje Pettersson är rörmokaren och svetsaren som blev politiker och 
kommunalråd och som från början hade ett embryo till intresse för 
Kumlas militärhistoria. Intresset blev allt större och Börje har, liksom 
Göte, stor del i den renovering som skett av Officersmässen och 
uppbyggandet av dess militära samlingar. När Börje blev pensionär 
fick han utlopp för ett annat intresse – att smida i en egenhändigt 
inredd smedja på gården. Intresset för militärhistoria fick också mera 
tid. 

Så fort det handlar om militärhistoria i Kumla är radarparet Göte och 
Börje på alerten. De ”mullvadar”, bedriver lobbying, tjatar, tigger, 
övertalar, informerar, guidar, gräver, spettar, mäter in avstånd och 
funderar ut kluriga lösningar. Ändamålet helgar medlen. Målet är att 
ta tillvara, utveckla och levandegöra Kumlas historia och dess 
minnen. Resultatet har blivit bra. Mycket bra. De senaste insatserna 
är militärhistorisk vandringsled, vårdinsatser för husarläger och 
husarfältet, engagemang för nytillskottet soldattorpet samt expo-
nering av gåvor av militär karaktär i Officersmässen. Det saknas inte 
arbetsuppgifter för Göte och Börje att ta tag i. 

forts 
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Kommunstyrelsen 2002-11-06 
  

        

 Ks § 126, forts 

          

 
Kumla kommuns kulturpris år 2002 

 Vår tredje kulturpristagare är Evert Örnell. Lantbrukare från Byrsta 
som hyser starkt intresse för kumlabygdens historia och människor. 
Evert började tidigt intressera sig för släktforskning i vid bemärkelse. 
Han förmedlar generöst sitt kunnande inom området till nybörjare. 
Han medverkar i byavandringar och torpvandringar. Evert var för tio 
år sedan ledare för en studiecirkel som inventerade samtliga knekt- 
och husartorp i de tre socknar som ingår i Kumla kommun. Torpen 
försågs med torptavlor i aluminium och dokumenterades i en tryckt 
skrift. 

Närhelst människor hör av sig och funderar över någon släkting som 
varit soldat på Sanna hed eller som bott i ett torp är det bara att 
hänvisa dem till Evert. Det han inte kan svara på direkt tar han reda 
på. Sedan några år bor Evert i centralorten och återfinns ofta på bibli-
oteket där han ivrigt letar bland husförhörslängder och under rubri-
kerna ”döde”, ”födde” och ”vigde”.” 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 

_____ 
 
 
 


