
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2003-06-04 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2003 
 klockan 17.00 – 18.15 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Kristina Davidsson (s), tjg ers Mårten Franzson (v), tjg ers 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers  Lisbet Björklund (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Gunnel Kask (s) Berry Keller (m) 
 Maria Rönnbäck (c) Jan Engman (c) 
 Liselott Schöllin (kd)  
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson 
 Thage Arvidsson Ola Bosshammar § 68 
 Ulla Lundholm Kenth Ericzon § 68 
 Maria Neselius §§ 68-71 Siw Jerlström §§ 68-72 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 68-83 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2003-06-04 
 

Datum för uppsättande 2003-06-06 Datum för nedtagande 2003-06-30 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

  

  
   
   

 Ks § 68 Dnr 69/2002.761 
 

Information – Projekt Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Kenth Ericzon och Ola Bosshammar informerar om arbetet i projekt 
Kumla mot narkotika. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

  

  
   
   

 Ks § 69  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 6 och 13 maj 2003. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-13 

  
   

 Ks § 70  

 Au § 153 Dnr 66/2003.869 

 
Maria Rönnbäcks m fl motion om årligen återkommande nyårs -
firande på torget i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 24 februari 2003, § 16, en 
motion framlagd av Maria Rönnbäck (c), Kerstin Cederström (fp), 
Göran Larsson (kd) och Elisabet Centervärn (m) om årligen åter-
kommande nyårsfirande på torget i Kumla. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kultur- och fritidsförvalt-
ningen tar fram och presenterar ett idé- och kostnadsförslag på hur ett 
årligen återkommande nyårsfirande på torget i Kumla kan bli 
verklighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 mars 2003, § 108, 
att ge kultur- och fritidschef Lennart Mehle i uppdrag att lämna för-
slag till yttrande. 

Mehle har i skrivelse från den 30 april 2003 inkommit med förslag till 
yttrande. 

I yttrandet finns förslag till program och även kostnader för detta. 
Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 70 000 kronor. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att motionen tillstyrks samt 
att erforderliga medel ställs till kultur- och fritidsförvaltningens 
förfogande. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att motionen och förslag till 

motionssvar överlämnas till budgetberedningen, samt att skrivningen 
om att motionen tillstyrks stryks.  

Arbetsutskottets förslag Enligt Mobergs förslag.  
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att motionen och förslag till 

motionssvar överlämnas till budgetberedningen, samt att motionen 
därmed anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt Mobergs förslag.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-06-03 

  
   
 Ks § 71  

 Au § 174 Dnr 129/2003.822 
 

Berry Kellers m fl motion om rehabiliteringsbad i gamla 
badhuset 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 24 mars 2003, § 25, en motion 
framlagd av Berry Keller (m), Helena Larserö (c), Peter Agerhäll (fp) 
och Lise-Lott Schöllin (kd) om rehabiliteringsbad i gamla badhuset. 

I motionen föreslås fullmäktige beslut  

att Kumla kommun utreder möjligheten till rehabiliteringsbad i gamla 
badhuset, 

att utredningen görs skyndsamt så att den kan beaktas av budgetbe-
redningen inför 2004 års budget, samt 

att utredningen omfattar förfrågan till övriga kommuner i södra Närke 
om att använda badet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 maj 2003, § 151, att 
ge fastighetsingenjör Svante Lundholm i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Svante Lundholm har den 23 maj 2003 inkommit med förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår att det vattendjup som kan erhållas är cirka 
1,66 meter, vilket är den nivå som DHR (De Handikappades 
Riksförbund) rekommenderar. 

Svante Lundholm föreslår att en undersökning genomförs om 
lönsamheten av att bygga om nuvarande terapiavdelning till ett reha-
biliteringsbad med höj- och sänkbar botten och att 70 000 kronor 
avsätts i budget för 2004 för förprojektering av ett rehabiliteringsbad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till budgetbe-
redningen. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med tillägget att motionen därmed skall anses 
besvarad. 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-06-03 

  
   
 Ks § 72  

 Au § 175 Dnr 190/2003.020 
 

Personalekonomisk redovisning 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk 
redovisning för år 2002. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att personalavdelningen får i uppdrag 

att formulera en skrivning till förvaltningarna om vikten av att ta ut 
semester. 

Göran Arveståhl (m) föreslår att personalavdelningen får i uppdrag 
att när sådana uppgifter finns tillgängliga redovisa antalet årsarbetare 
per den sista juni 2003, samt att redovisa antalet korttidssjukskriv-
ningar per förvaltning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Mobergs och Arveståhls förslag. 
Kommunstyrelsen  
 Personalchef Ulla Lundholm och rehab-handläggare Siw Jerlström 

informerar om den personalekonomiska redovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-13 

  
   
 Ks § 73  

 Au § 154 Dnr 165/2003.042 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2002 för Stiftelsen 
Svenska Skoindustrimuseet i Kumla 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet har den 30 april 2003 inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2002. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-27 

  
   
 Ks § 74  

 Au § 167 Dnr 180/2003.045 
 

Ansökan om kommunal borgen – Folkets Hus  

Ärendebeskrivning Föreningen Folkets Hus i Kumla u.p.a. har den 21 maj 2003 inkom-
mit med ansökan om kommunal borgen för lån upp till 
13 000 000 kronor. Pengarna skall användas till ombyggnad på grund 
av gymnasieflytt av handels- och administrationsprogrammet till Fol-
kets Hus i Kumla. 

Arbetsutskottet  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att en sammanställning av ekonomiska 

transaktioner mellan Kumla kommun och Folkets Hus från och med 
år 2000 redovisas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beviljar Föreningen Folkets Hus i Kumla u.p.a.  
kommunal borgen för lån upp till 13 000 000 kronor. 

Kommunfullmäktige utser Björn Eriksson (s) och kommundirektör 
Thage Arvidsson att för Kumla kommun underteckna erforderliga 
handlingar. 

Administrativ handläggare Lars Claeson får i uppdrag att ta fram en 
sammanställning av ekonomiska transaktioner mellan Kumla kom-
mun och föreningen Folkets Hus i Kumla från och med år 2000. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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 Ks § 75  

 Au § 178 Dnr 187/2003.710 
 

Reducering av barnomsorgsavgift på grund av arbetskonflikt 

Ärendebeskrivning I samband med den rådande konflikten mellan Svenska Kommunför-
bundet, i egenskap av arbetsgivarerepresentanter, och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, har förfrågningar inkommit från 
allmänheten om reducering av barnomsorgsavgiften i de fall barnen 
inte kan vistas inom verksamheterna. 

Barn- och utbildningschef Annika Hallberg har i skrivelse från den 
19 maj 2003 inkommit med tre alternativa förslag. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 maj 2003 att föreslå 
fullmäktige att besluta om reducering av barnomsorgsavgift enligt 
alternativ 2. 

Detta alternativ innebär att barnfamiljer vilka inte kunnat utnyttja 
barnomsorgen/skolbarnsomsorgen erhåller en reducering av avgiften 
med fem procent per dag som förskoleavdelningen/familjedag- 
hemmet/fritidshemmet varit stängt. Kostnaden för detta alternativ 
beräknas till cirka 350 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens 
förslag, det vill säga alternativ 2. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Peter Agerhäll (fp) föreslår att skrivningen förtydligas så att det 

framgår att barnfamiljer vilka inte kunnat utnyttja barnomsorgen/ 
skolbarnsomsorgen erhåller en reducering av avgiften med fem pro-
cent per dag som omsorgsplatsen ej kunnat utnyttjas. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Agerhälls tillägg. 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-06 

  
   
 Ks § 76  

 Au § 147 Dnr 162/2003.706 
 

Ändring av avgiften för fotvård 

Ärendebeskrivning Socialchef Yvonne Nilsson har i skrivelse från den 1 april 2003 läm-
nat förslag till ändring av avgiften för fotvård. 

Förslaget innebär att avgiften för ordinerad fotvård för diabetiker är 
200 kronor per behandling och avgift för övrig medicinskt betingad 
fotvård är 240 kronor från och med den 1 juli 2003. 

Vidare föreslår Nilsson att socialnämnden bemyndigas att årligen 
justera avgiften för fotvård i proportion till förändring i prisbasbe-
loppet. 

Socialnämnden har den 16 april 2003, § 25, föreslår att kommunfull-
mäktige antar Yvonne Nilssons förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-27 

  
   
 Ks § 77  

 Au § 165 Dnr 183/2003.252 
 

Köp av mark för byggande av rondell Stenevägen/Sturegatan 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där kommunen köper ca 950 m2 av 
fastigheten Svalan 1. Ca 100 m2 av Svalan 1 behöver tas i anspråk för 
byggande av rondellen som planeras utföras under 2003. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Annika Kensén 
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 Ks § 78 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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 Ks § 79 Dnr 137/2003.102 
 

Fyllnadsval – ersättare i brottsförebyggande rådet efter         
Gun-Britt Andersson 

Ärendebeskrivning Gun-Britt Andersson (s) har i skrivelse från den 27 mars 2003 avsagt 
sig samtliga politiska uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i 
fullmäktige, där ibland uppdraget som ersättare i brottsförebyggande 
rådet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2003, § 36, att bevilja 
avsägelsen. 

Kommunstyrelsen skall utse ny ersättare i brottsförebyggande rådet. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Carl-Gustav Thunström (s) till ny ersättare i 

brottsförebyggande rådet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Carl-Gustav Thunström 

Solveig Eklund 
Lars Claeson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-27 

  
   
 Ks § 80  

 Au § 172 Dnr 167/2003.702 
 

Överklagan av beslut enligt alkohollagen gällande serveringstider 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beviljade den 7 maj 2003, § 67, Badwal 
Restaurang HB permanent serveringstillstånd för servering till 
allmänheten i enlighet med ansökan, med undantag för serverings-
tiderna som begränsas till klockan 01.00 inomhus alla dagar och till 
klockan 23.00 utomhus alla dagar. 

Badwal Restaurang HB har den 22 maj 2003 inkommit med 
överklagan angående beslut gällande serveringstider. Badwal 
Restaurang HB vill att beslutet gällande serveringstiderna skall gälla 
till klockan 02.00. 

Som skäl anför Badwal Restaurang HB att restaurangen ifråga tidi-
gare alltid haft tillstånd till klockan 02.00, att ingen annan restaurang 
i Kumla har öppet till 02.00 vilket bland annat skulle innebära 
resande från Kumla till andra orter med unga och ovana bilförare, 
samt att ett ökat bus liv, bråk och skadegörelse blivit följden av att 
stängningstiden sedan några veckor är 01.00. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen vidhåller sin uppfattning i frågan och har inget 
ytterligare att tillägga. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen vidhåller sin uppfattning i frågan och har inget 
ytterligare att tillägga. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Patrik Germer för vidare expediering 
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 Ks § 81  

 Au § 176 Dnr 181/2003.702 
 

Återkallande av serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Ärendebeskrivning Kumla Restaurangkonsult AB har innehaft permanent serverings-
tillstånd för Restaurang Glada Krogen i Kumla sedan den 
3 oktober 2001. Kumla Restaurangkonsult har den 30 april 2003 
avyttrat rörelsen till Badwal Restaurang HB. 

Med anledning av ägarbyte föreslår alkoholhandläggare Patrik Ger-
mer i skrivelse, inkommen den 23 maj 2003, att Kumla Restaurang-
konsults serveringstillstånd återkallas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen återkallar permanent serveringstillstånd för Kumla 
Restaurangkonsult AB gällande för servering på Glada Krogen i 
Kumla. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Patrik Germer för vidare expediering 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

  
   
   

 Ks § 82 Dnr 192/2003.002 
 

Förändring i attestförteckning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Med anledning av personalförändringar föreslår administrativ 
handläggare Lars Claeson i skrivelse från den 4 juni 2003 att fastig-
hetsingenjör Svante Lundholm övertar de uppgifter som Eva Jonsson 
har enligt nu gällande attestförteckning, samt att förvaltningsekonom 
Maria Söderman övertar de uppgifter Susanne Söderberg har enligt 
gällande attestförteckning. 

Kommunstyrelsens  beslut Enligt förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-06-04 

  
   
   

 Ks § 83 Dnr  
 

Utdelning ur ICA/BOB stipendiefond 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har att årligen besluta om utdelning ur ICA/BOB 
stipendiefond efter förslag från kulturpriskommittén. 

Kommunstyrelsens beslut Stipendier för år 2003 delas ut till: 

Sleiman Aoun 5 000 kronor för satsning på sång och musik och 
utbildning till musicalartist, 

Sofia Arnquist 5 000 kronor för satsning på ridsport, 

Carl Dovrinder 5 000 kronor för musikalisk utveckling med speciell 
inriktning på jazzpiano, 

Maria Granlund 5 000 kronor för utbildning till konstnär, 

Andreas Gustavsson 5 000 kronor för satsning på bowling, 

Therese Carlsson 5 000 kronor för utbildning inom musikområdet 
med inriktning på klassisk gitarr, 

Andreas Stillfors 5 000 kronor för satsning på cykelsporten, samt 

Fredrik Öberg 5 000 kronor för satsning på utveckling till simmare på 
elitnivå. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Mats Runering 

 
 
 
 


