
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2003-02-12 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 12 februari 2003, 
 klockan 17.00 – 18.05 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf §§ 8-10, § 23 Gunnel Kask (s), tjg ers §§ 11-22 
 Annica Eriksson (s), ordf §§ 11-22 Torbjörn Ahlin (c) 
 Sven-Inge Carlsson (s), tjg ers Per Holm (kd) 
 Marianne Arvidsson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Göran Arveståhl (m) 
 Katarina Hansson (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Sölve Persson (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
   
Närvarande, ej tjg ers  Gunnel Kask (s), §§ 8-10, § 23 Berry Keller (m) 
 Kristina Davidsson (s) Jan Engman (c) 
 Sten Persson (s) Mårten Franzson (v) 
 Maria Rönnbäck(c)  
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson 
 Thage Arvidsson Eva Jonsson § 8 
 Ulla Lundholm Kenth Ericzon §§ 8-9 
 Maria Neselius  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 8-23 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ..................................................……………………………... 
 Dan-Åke Moberg §§ 8-10, § 23      Annica Eriksson §§ 11-22 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2003-02-12 
 

Datum för uppsättande 2003-02-14 Datum för nedtagande 2003-03-11 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
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 Lars Claeson 

       

Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-06 

  

        

 Ks § 8 

 Au §  32 Dnr 324/2002.459 

 Förslag till renhållningstaxa 

Ärendebeskrivning Gatuavdelningen inkom den 8 januari 2003 med förslag till ny 
renhållningstaxa. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 
14 januari 2003 att teknisk chef Eva Jonsson skulle presentera ett 
reviderat förslag till renhållningstaxa för Kumla kommun till 
kommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Jonsson har den 31 januari 2003 inkommit med reviderat förslag till 
renhållningstaxa för Kumla kommun. Enligt förslaget finns två alter-
nativ vad gäller kostnader för hämtning av vissa sopkärl. 

Arbetsutskottets förslag Fullmäktige antar förslaget enligt alternativ 2 när det gäller kostnader 
för hämtning av vissa sopkärl. 

Taxan gäller från och med den 1 mars 2003. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

       
  

        

        

 Ks § 9 Dnr 69/2002.761 

 Information – Projekt Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Kenth Ericzon 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 2003-02-12 

       
  

        

        

 Ks §  10        

 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 14, 16, 21 och 28 januari 2003. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-14 
  

        

 Ks § 11 

 Au §  4 Dnr 288/2002.311 

 Katrin Tensmyrs motion angående övergångsställe i Sannahed  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 november 2002, § 111, en 
motion framlagd av Katrin Tensmyr (fp) om övergångsställe i 
Sannahed.  
I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen påverkar 
Vägverket för att få till stånd ett markerat övergångsställe i Sannahed. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2002 att 
ge gatuchef Eva Jonsson i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Eva Jonsson har den 19 december 2002 inkommit med förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår att Vägverket för närvarande genomför en 
förstudie för ett förbättrat hållplatsläge vid länsväg 641 i Sannahed. 
Målsättningen är också bland annat att förbättra säkerheten för de 
oskyddade trafikanterna som skall korsa väg 641. 

Kommunen kommer i Vägverkets fortsatta arbete att vara både 
remissinstans och bli kontaktad vid arbetet med detaljprojektering. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar motionen samt ger tekniska kontoret i 
uppdrag att ha kontinuerlig kontakt med Vägverket i frågan. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-14 

  

        

 Ks § 12 

 Au §  5 Dnr 16/2003.017 

 Förslag till tobakspolitiskt handlingsprogram 

Ärendebeskrivning Folkhälsoplanerna i Kumla och Lekeberg  samt deltagande från Öre-
bro läns idrottsförbund, Samhällsmedicinska och Tobakspreventiva 
enheterna vid USÖ har tillsammans utarbetat förslag till tobakspo-
litiskt handlingsprogram för Kumla och Lekeberg. 
I planen anges bland annat visioner och övergripande mål. Planen 
mynnar ut i ett antal utmaningar på det kommunala tobakspreventiva 
området. 

Administrativ chef Maria Neselius föreslår i skrivelse från den 
8 januari 2003 att kommunfullmäktige antar förslag till tobakspo-
litiskt handlinsprogram. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till tobakspolitiskt handlings-
program. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att folkhälsorådet får i uppgift att 

sammanställa ett drogpolitiskt handlingsprogram, innefattande 
tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt handlingsprogram. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Erikssons tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-21 

  

        

 Ks § 13 

 Au §  16 Dnr 37/2003.020 

 Förslag till ändring i Regler för kommunens uppvaktning av 
anställda och förtroendevalda 

Ärendebeskrivning Enligt nuvarande Regler för kommunens uppvaktning av anställda 
och förtroendevalda svarar inte kommunen/arbetsgivaren för 
dödsannons. 
Enligt förslag till ändring i detta dokument kommer kommunen 
genom respektive förvaltning att svara för införande av dödsannons 
vid anställds bortgång om den bortgångne var tillsvidareanställd eller 
visstidsanställd för minst 12 månader. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
Kommunstyrelsen  
Förslag Per Holm (kd) föreslår att det vid nästa revidering av Regler för 

kommunens uppvaktning av anställda och förtroendevalda skall 
beaktas hur reglerna kring födelsedagar skall utformas. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Holms tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-06 

  

        

 Ks § 14      

 Au §  30 Dnr 38/2003.024 

 Ersättning för förlorade pensionsförmåner 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 9 april 2002, § 146, 
kommundirektör Thage Arvidsson, ekonomichef Ronny Salo-
monsson och utredare Torild Hilmersson i uppdrag att utreda möjlig-
heten för en enkel försäkringslösning för förtroendevalda med mindre 
än 40% tjänstgöring och som på grund av sina politiska uppdrag 
förorsakas minskad pensionsinbetalning från arbetsgivaren. 

Utredare Torild Hilmersson har i skrivelse från den 30 januari 2003 
inkommit med förslag till ändring av Bestämmelser för ersättningar 
till kommunalt förtroendevalda, och att ändringen gäller från och med 
den 1 januari 2003. 

Hilmersson har den 6 februari 2003 också inkommit med ett förtyd-
ligande när det gäller ersättning för förlorade pensionsförmåner. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 
  

        

        

 Ks §  15 Dnr 54/2003.041 

 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 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-28 

  

        

 Ks § 16 

 Au §  27 Dnr 190/2002.001 

 Kostverksamheten i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2002, § 71, bland anna t att 
en utredning gällande kommunens framtida kostorganisation skulle 
genomföras. 

Kostchef Ingela Wahlberg har i utredning från den 16 september 
2002 skisserat två alternativa organisationsmodeller för kostverksam-
heten. Den ena innebär ett bevarande av nuvarande verksamhet med 
uppdelning mellan respektive barn- och utbildnings- och socialför-
valtningens kostverksamhet. Den andra modellen innebär en enhetlig 
kostorganisation för båda förvaltningarnas kostverksamheter. 

Wahlberg förordar den andra modellen. 

Administrativ chef Maria Neselius föreslår i skrivelse från den 
21 januari 2003 att kostverksamheten organisatoriskt inordnas under 
tekniska kontoret fastighetsavdelning, och där ingå som en del i 
fastighetsavdelnings serviceverksamhet. 

Vidare föreslår Neselius att den fortsatta detaljutredningen av 
kostverksamheten skall ingå i den utredning som pågår gällande 
tekniska kontorets organisation och verksamhet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Kostverksamheten inordnas organisatoriskt under tekniska kontorets 

fastighetsavdelning och ingår där som en del i fastighetsavdelningens 
serviceverksamhet. 

Den fortsatta detaljutredningen av kostverksamheten skall ingå i den 
utredning som pågår gällande tekniska kontorets organisation och 
verksamhet. 

_____ 
Expediering Thage Arvidsson 

Ingela Wahlberg 
Fastighetskontoret 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-14 

  

        

 Ks § 17 

 Au §  6 Dnr 313/2002.340 

 Ansökan om kommunalt vatten och avlopp 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2002, § 33, att berörda 
fastighetsägare i Hjortsberga till självkostnadspris skulle ha möjlighet 
att ansluta till kommunala ledningar samt att Kumla kommun skulle 
äga vattenledningen. 
Ett antal fastighetsägare i Rala-Gränby har begärt att få kommunal 
vattenanslutning. 
Gatuavdelningen föreslår i skrivelse från den 19 december 2002 att 
kommunstyrelsen beslutar att berörda fastighetsägare får ansluta till 
kommunala ledningar till ett självkostnadspris av 56 000 kronor för 
vatten och 47 000 kronor för avlopp, priserna är inklusive moms. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt gatuavdelningens förslag. 
Kommunstyrelsens beslut Berörda fastighetsägare får ansluta till kommunala ledningar till ett 

självkostnadspris av 56 000 kronor för vatten och 47 000 kronor för 
avlopp, priserna är inklusive moms. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Gatuavdelningen för vidare expediering 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-21 

  

        

 Ks § 18 

 Au §  17 Dnr 20/2003.044 

 Omdisponering av anslag i 2003 års budget för täckande av 
ökade kostnader för Länstrafiken Örebro AB 

Ärendebeskrivning Länstrafikens styrelse beslutade den 29 november om ökning av 
ägarbidraget i bolagets budget för år 2003. Merkostnaden för Kumlas 
del är 546 000 kronor. 
I samband med behandlingen av 2003 års budget beslutade budget-
beredningen att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 
2003 års budget bland annat skulle användas för täckning av 
merkostnader i Länstrafiken. 

Ekonomichef Ronny Salomonsson föreslår i skrivelse från den 
15 januari 2003 att 546 000 kronor tillförs anslaget för länstrafiken 
och att medlen tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter i 2003 års budget.  

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut 546 000 kronor tillförs anslaget för länstrafiken. Medlen tas från 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 2003 års budget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-21 

  

        

 Ks § 19 

 Au §  18 Dnr 19/2003.044 

 Omdisponering av anslag i 2003 års budget för täckande av kost-
nader för höjda arbetsgivaravgifter 

Ärendebeskrivning Efter avslutat arbete med budgetberedningen kom besked om att de 
avtalsenliga avgifterna i arbetsgivaravgiften höjs med 1,19 % från 
den 1 januari 2003. 
För Kumlas del innebär detta att det fattas täckning för arbetsgivar-
avgifterna med 3 876 000 kronor i 2003 års budget. 

Ekonomichef Ronny Salomonsson föreslår i skrivelse från den 
15 januari 2003 att finansieringen av dessa ökade avgifter omdispo-
neras från det generella statsbidraget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut 3 876 000 kronor omdisponeras från det generella statsbidraget för att 

täcka kostnader för höjda arbetsgivaravgifter. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-21 

  

        

 Ks § 20 

 Au §  19 Dnr 24/2003.002 

 Attestförteckning för kommunstyrelsen 2003 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestför-
teckning för kommunstyrelsen. 

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 november 2001, § 100, skall 
handlingen hållas tillgänglig på kommunledningskontoret och inte 
sändas ut. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till attestförteckning. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

  

        

        

 Ks §  21 Dnr 41/2003.023 

 Tillsättande av tjänst som utredningssekreterare vid socialför-
valtningen 

Ärendebeskrivning Intervjuer har genomförts med tre sökande till tjänsten som utred-
ningssekreterare på socialförvaltningen. 

Efter genomförda intervjuer föreslår socialchef Yvonne Nilsson och 
administrativ chef Maria Neselius att kommunstyrelsen beslutar att 
Pernilla Engblom tillsvidareanställs som utredningssekreterare på 
socialförvaltningen. Tillträde sker den 1 maj 2003. 

Kommunstyrelsens beslut Pernilla Engblom tillsvidareanställs som utredningssekreterare på 
socialförvaltningen. 

Tillträde sker den 1 maj 2003. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 

Socialförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-11 
  

        

 Ks § 22 

 Au §  39 Dnr 39/2003.702 

 Ansökan om serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 
servering av alkoholdrycker vid Pizzeria Hällabrottet, Affärsgatan 9, 
Kumla, har inkommit från Suleyman Alp, Örebro. 

Kommunens alkoholhandläggare har den 30 januari 2003, inkommit 
med utredning i ärendet och föreslår att kommunen meddelar 
Suleyman Alp permanent serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alko-
hollagen för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten 
året runt på serveringsstället Pizzeria Hällabrottet i Kumla. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Suleyman Alp beviljas permanent serveringstillstånd för servering av 

starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på servering-
stillstället Pizzeria Hällabrottet i Kumla. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Patrik Germer för vidare expediering 
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Kommunstyrelsen 2003-02-12 
  

        

        

 Ks §  23 Dnr 238/2002.440 

 Förtydligande gällande beslut om Torbjörn Ahlins m fl motion 
om kajproblemet i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2002, § 115, som 
svar på en motion av Torbjörn Ahlin (c) m fl om kajproblemet i 
Kumla, bland annat att fångst och avskjutning av kajor skulle inledas 
omedelbart. 

Kommunstyrelsen  

Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att beslutet förtydligas genom att miljö- 
och hälsoskyddskontoret får  i uppdrag att se till att arbetet med 
fångst och avskjutning av kajor påbörjas. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att miljö- och hälsoskyddskontoret får i 
uppdrag att se till att arbetet med fångst och avskjutning av kajor 
påbörjas. 

Reservation Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Miljö- och hälsoskyddskontoret 
 
 
 
 


