
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2003-05-07 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 onsdagen den 7 maj 2003, klockan 17.00 – 18.40 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers 
 Björn Eriksson (s), § 59 Kerstin Cederström (fp), tjg ers 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Kristina Davidsson (s), tjg ers Margareta Hultman Brikell (v), §§ 59-64 
 Sten Persson (s), tjg ers Bert Eriksson (s), tjg ers §§ 60-67 
   
Närvarande, ej tjg ers  Bert Eriksson (s), § 59 Jan Engman (c) 
 Maria Rönnbäck (c)  
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson §§ 59-66 
 Thage Arvidsson §§ 59-61 Susanna Sandholm §§ 59-62 
 Torild Hilmersson §§ 59-64 Björn Malmberg, Mälardalsrådet, § 59 
 Ulla Lundholm §§ 59-64  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 59-67 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2003-05-07 
 

Datum för uppsättande 2003-05-09 Datum för nedtagande 2003-06-03 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-05-07 

  

  
   
   

 Ks § 59  

 Information om Mälardalsrådet 

Ärendebeskrivning Björn Malmberg, informationsdirektör på Mälardalsrådet, informerar 
om vad ett eventuellt medlemskap skulle innebära för Kumla 
kommun. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-23 

  
 Ks § 60  

 Au § 141 Dnr 160/2003.106 
 

Ansökan om medlemskap i Mälardalsrådet 

Ärendebeskrivning Mälardalsrådet som bildades 1992 skall främja utvecklingen av 
Stockholm-Mälarregionen som attraktiv framtidsregion i ett integrerat 
Europa. Verksamheten skall baseras på nätverksarbete mellan 
medlemmarna, näringslivet, universiteten och högskolorna samt 
andra myndigheter och organisationer i regionen. 

Medlemmar i rådet idag är Stockholms, Södermanlands, Västman-
lands och Uppsala läns landsting, samt flertalet av dessa läns 
kommuner. 

Örebro läns landsting samt Örebro kommun har i år ansökt om 
medlemskap i rådet. Vid Mälardalsrådets styrelsemöte den 
13 december 2002 ställde sig en övervägande majoritet av Mälardals-
rådets medlemmar positiva till att erbjuda kommuner och landsting i 
Örebro län medlemskap i rådet. 

Vid Mälardalsrådets ordinarie årsmöte den 15 maj 2003 väljs eventu-
ella nya medlemmar in. 

Ett medlemskap i Mälardalsrådet kostar 50 000 kronor i grundav-
gift/år, samt 85 öre per invånare och år. Ett eventuellt medlemskap 
för Kumla kommun innebär en kostnad på drygt 66 000 kronor/år. 
Vid medlemskap i rådet skall Kumla kommun utse två rådsledamöter. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2003 kommer en 
representant från Mälardalsrådet för att informera om vad ett 
eventuellt medlemskap kan innebära. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun ansöker om 
medlemskap i Mälardalsrådet. 

Finansieringen vid ett eventuellt medlemskap sker för år 2003 med 
ianspråktagande av medel ur  kommunstyrelsens anslag för oförut-
sedda utgifter. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun ansöker om 
medlemskap i Mälardalsrådet. 

Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om medlemsan-
sökan och sådan beviljas sker finansiering av medlemskap för år 2003 
med ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens anslag för oför-
utsedda utgifter. 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

4 

 
  

  

Kommunstyrelsen 2003-05-07 

  
   
   

 Ks § 61  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 1, 15 och 23 april 2003. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-05-07 

  
   
   

 Ks § 62  
 

Information inför eventuell strejk 

Ärendebeskrivning Förhandlingssekreterare Susanna Sandholm och personalchef Ulla 
Lundholm informerar om läget inför en eventuellt kommande strejk 
för kommunalarbetareförbundets medlemmar. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-23 

  
   
 Ks § 63  

 Au § 140 Dnr 237/2002.100 
 

LSS-verksamheten i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 
1993:387)-verksamheten har sedan ansvaret överfördes till primär-
kommunerna vuxit kraftigt. Det ekonomiska åtagandet för social-
nämndens område var i 2001 års bokslut ca 45 miljoner kronor, 
motsvarande kostnad var för barn- och utbildningsnämnden 12,1 
miljoner kronor i 2001 års bokslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 september 2002, 
§ 263, att ge Komrev i uppdrag att göra en allmän översyn av LSS-
verksamheten och att belysa möjligheterna till ökad samordning.  

Arbetsutskottet beslutade den 4 mars 2003, § 68, i samband med 
presentation av Komrevs slutrapport, att ge kommunledningskontoret 
i uppdrag att i samråd med social- och barn- och utbildningsförvalt-
ningen, presentera förslag till förändring av LSS-verksamheten. 

Administrativ chef Maria Neselius föreslår i skrivelse från den 
16 april 2003 att kommunfullmäktige beslutar att samtlig LSS-verk-
samhet i kommunen inordnas under socialnämnden. 

Vidare föreslår Neselius att kommunstyrelsen beslutar  

att LSS-organisationen samordnas i en organisation med tydlig 
struktur, där ansvar, befogenheter och mandat följs åt, 

att socialförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen och i samråd med kommunledningskontoret 
utarbeta förslag till struktur gällande ny organisation av LSS-verk-
samheten, samt 

att förslag till ny organisation och ekonomisk fördelning skall redo-
visas till kommunstyrelsens budgetberedning för arbetet med 2004 
års budget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att samtlig LSS-verksamhet i 
kommunen inordnas under socialnämnden. 
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Kommunstyrelsen 2003-05-07 

  

  
   
   

 Ks § 63, forts   
 

LSS-verksamheten i Kumla kommun 

Kommunstyrelsens beslut LSS-organisationen samordnas i en organisation med tydlig struktur, 
där ansvar, befogenheter och mandat följs åt. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen och i samråd med kommunledningskontoret 
utarbeta förslag till struktur gällande ny organisation av LSS-
verksamheten. 

Förslag till ny organisation och ekonomisk fördelning skall redovisas 
till kommunstyrelsens budgetberedning för arbetet med 2004 års 
budget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 
Kommunledningskontoret 
Budgetberedningen 
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Kommunstyrelsen 2003-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-23 

  
   
 Ks § 64  

 Au § 139 Dnr 151/2003.011 
 

Befolkningsprognos för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till befolknings-
prognos för Kumla kommun bestående av kommunprognos för peri-
oden 2002-2016 och delområdesprognos för perioden 2002-2008. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen fastställer befolkningsprognosen som riktlinje för 
kommunens planering. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder + handling 
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Kommunstyrelsen 2003-05-07 

  

  
   
   

 Ks § 65 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. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunledningskontoret respektive 

tekniska kontoret får i uppdrag att till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen presentera förslag på åtgärder till hur uppkomna 
underskott skall hanteras. 

Moberg föreslår också att det i nämndernas månadsrapporter i 
fortsättningen skall finnas med åtgärdsförslag till eventuellt 
uppkomna underskott. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt Mobergs förslag. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret 
Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2003-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-15 

  
   
 Ks § 66  

 Au § 131 Dnr 67/2002.041 
 

Kommunstyrelsens internbudget för år 2003-2005 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till internbudget för 
åren 2003-2005 för kommunstyrelsens ansvarsområdet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2003-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-06 

  
   
 Ks § 67  

 Au § 146 Dnr 167/2003.702 
 

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Ärendebeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 
servering av alkoholdrycker vid serveringsstället Glada Krogen, 
Köpmangatan 19, 692 30 Kumla, har inkommit från Badwal 
Restaurang HB, Gustav Adolfsvägen 43, 141 32 Huddinge. 

Kommunens alkoholhandläggare har i utredning från den 
22 april 2003 föreslagit att kommunstyrelsen meddelar Badwal 
Restaurang HB permanent serveringstillstånd för servering till 
allmänheten i enlighet med ansökan, med undantag för serverings-
tiderna som begränsas till kl. 01.00 inomhus alla dagar och utomhus 
till kl. 22.00 måndag till torsdag respektive kl. 23.00 fredag- lördag. 

Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) har den 
30 april 2003 beviljat Badwal Restaurang HB tillfälligt serverings-
tillstånd,  enligt de tider alkoholhandläggaren föreslagit. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen meddelar Badwal Restaurang HB permanent 
serveringstillstånd för servering till allmänheten i enlighet med 
ansökan, med undantag för serveringstiderna som begränsas till kl. 
01.00 inomhus alla dagar och till kl. 23.00 utomhus alla dagar. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Badwal Restaurang HB 

Patrik Germer 
 
 
 
 
 
 
 


