
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2003-09-10 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 september 2003, 
 klockan 17.00 – 17.50 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Lisbet Björklund (s), tjg ers Peter Agerhäll (fp) 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Katarina Hansson (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers  Bert Eriksson (s) Jan Engman (c) 
 Maria Rönnbäck (c) Mårten Franzson (v), §§ 86-96 
 Berry Keller (m)  
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Maria Neselius 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 84-96 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2003-09-10 
 

Datum för uppsättande 2003-09-12 Datum för nedtagande 2003-10-07 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

  

  
   

 Ks § 84  
   

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 27 maj, 3, 10 och 17 juni, 4 juli, 19 augusti samt den 
2 september 2003. 

_____ 
  
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

3 

 
  

Kommunstyrelsen 2003-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-19 

  
   
 Ks § 85  

 Au § 196 Dnr 230/2002.531 
 

Sam Södergrens motion angående buss Ekeby-Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 september 2002, § 86, en 
motion framlagd av Sam Södergren (m) om bussförbindelser mellan 
Ekeby och Kumla. 

I motionen föreslår Sam Södergren att kommunledningen med kraft 
skall verka för att täta reguljära bussturer kommer till stånd mellan 
Kumla och Ekeby inom en mycket snar framtid. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 oktober 2002, 
§ 314, att ge utredare Torild Hilmersson i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Torild Hilmersson har i skrivelse från den 14 augusti 2003 inkommit 
med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att Länstrafiken tvinga ts göra 
nedskärningar i de minst utnyttjade linjerna och att det i dagsläget 
inte är rimligt att utöka bussförbindelserna mellan Ekeby och Kumla. 

Torild Hilmersson föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunen fortsätter att verka för 

bussturer Kumla – Ekeby – Örebro, och att motionen därmed är 
besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-06-17 

  
   

 Ks § 86  

 Au § 184 Dnr 78/2003.715 

 
Elisabeth Berglunds motion angående försöksverksamhet med 
flick- och pojkgrupper i förskolan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 24 februari 2003, § 17, en 
motion framlagd av Elisabeth Berglund (v) om försöksverksamhet 
med flick- och pojkgrupper i förskolan.  

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun ska 
anordna en försöksverksamhet med uppdelning i flick- och 
pojkgrupper på någon eller några förskolor och att en utvärdering 
därefter ska göras för eventuell fortsättning av arbetssättet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 mars 2003, § 109, 
att ge barn- och utbildningschef Annika Hallberg i uppdrag att lämna 
förslag till yttrande. 

Annika Hallberg har i skrivelse från den 20 maj 2003 inkommit med 
förslag till yttrande. 

I förslaget till yttrande föreslås kommunfullmäktige avslå motionen 
då inget behov av särskilda pojk- och flickgrupper föreligger. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 maj 2003, § 54, att 
anta Annika Hallbergs förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Margareta Hultman-Brikell (v) yrkar bifall till motionen. 

Peter Agerhäll (fp) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa de utvärderingar av 
förskoleverksamheten som motionssvaret hänvisar till. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Agerhälls tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

  

  
   
   

 Ks § 87 Dnr 54/2003.041 
Dnr 238/2003.041 

 
Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning Delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2003 har upprättats 
i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. 

Kommunens nämnder har avgivit månadsrapporter för augusti månad 
2003. På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig budget-
prognos för år 2003 utarbetats. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter. 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-02 

  
   
 Ks § 88  

 Au § 210 Dnr 233/2003.253 
 

Fastighetsförsäljning – del av Kumla 13:89 till Kumla Fastighets 
AB 

Ärendebeskrivning Enligt köpekontrakt av den 27 augusti 2003 säljer Kumla kommun 
till Kumla Fastighets AB del av fastigheten Kumla Kumla 13:89. 
Fastigheten är belägen norr om vägtorget. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner kontraktet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner kontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-07-04 

  
   
 Ks § 89  

 Au § 195 Dnr 324/2002.459 

 Ändring av renhållningstaxa för Kumla kommun 
Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog ny renhållningstaxa den 12 februari 2003, 

§ 8.  
Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att taxan avseende slamtömning sänks 

till en nivå som motsvarar 35% höjning av den taxa som gällde före 
februari 2003. 

Vidare föreslår Moberg att vid debitering av slamtömning tillämpas 
den föreslagna ändringen med omedelbar verkan. 

Arbetsutskottets förslag Fullmäktige beslutar sänka taxan för slamtömning till en nivå som 
motsvarar 35% höjning av den taxa som gällde före februari 2003.  

Arbetsutskottets beslut Vid debitering av slamtömning tillämpas den föreslagna ändringen 
med omedelbar verkan. 

Kommunstyrelsen  
 Tillförordnad teknisk chef Svante Lundholm föreslår i skrivelse från 

den 2 september 2003 att kommunfullmäktige beslutar att taxan för 
sluten slambrunn sänks från 960 kronor till 755 kronor, inklusive 
moms, samt att denna taxa gäller från och med den 1 mars 2003. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt Svante Lundholms förslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-06-17 

  
   
 Ks § 90  

 Au § 186 Dnr 201/2003.700 
 

Förslag till tillsyn enligt tobakslagen 

Ärendebeskrivning Hallsbergs kommun har genom miljö- och teknikförvaltningen läm-
nat förslag om hur ansvaret för tillsynen enligt tobakslagen 
(1993:581) skall fördelas. 

I skrivelsen föreslås att anmälan av försäljning av tobaksvaror samt 
tillsyn som berör försäljningsställen enligt 9-11, 12, 12 a och 16-18 
§§ Tobakslagen skall utföras av den nämnd som handhar tillsyn enligt 
alkohollagstiftningen, och att tillsyn av offentliga och publika lokaler 
som inte upplåts enbart för personal samt restauranger och andra 
serveringsställen enligt 2 och 4 §§ skall utföras av miljönämnderna 
(eller motsvarande). 

Sydnärkegruppen beslutade den 14 maj 2003, § 11, att rekommendera 
medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta förslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till tillsyn enligt tobakslagen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-06-17 

  
   
 Ks § 91  

 Au § 187 Dnr 200/2003.706 
 

Förslag till riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med tobaksvaror 
enligt Tobakslagen (1993:581) 

Ärendebeskrivning Alkoholhandläggare Patrik Germer har i skrivelse från den 13 febru-
ari 2003 föreslagit att avgiften för tillsyn av detaljhandel med tobaks-
varor enligt Tobakslagen skall vara 500 kronor per år och butik eller 
200 kronor per år om samma butik även bedriver försäljning av öl 
klass 2. 

Sydnärkesgruppen beslutade den 14 maj 2003, § 12, att rekommen-
dera medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta förslaget. 

Socialnämnden beslutade den 17 maj 2003, § 34, att föreslå kommun-
fullmäktige att anta förslag till riktlinjer. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för tillsyn av detalj-
handel med tobaksvaror enligt Tobakslagen. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

10 

 
  

Kommunstyrelsen 2003-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-02 

  
   
 Ks § 92  
 Au § 211 Dnr 235/2003.112 
 

Bidrag och ersättning vid borgerlig begravning 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 1997, § 4, att ersätt-
ningar och bidrag vid borgerliga begravningar utgår med 400 kr till 
officiant, 300 kr för utsmyckning samt 500 kr för konstnärlig 
medverkan. 

Sedan dess har någon justering av de ekonomiska ersättningarna och 
bidragen ej skett. 

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse från den 
28 augusti 2003 att nivåerna höjs med hänsyn taget till prisbasbelopp 
och löneutveckling, och att kommunfullmäktige beslutar att 

ersättningen till officianter höjs till 450 kr, 

bidraget för utsmyckning höjs till 350 kr, samt 

bidraget för konstnärlig medverkan höjs till 650 kr. 

Beloppen har höjts till närmast högre 50-tal. 
Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att bidraget för konstnärlig medverkan 

höjs till 1 000 kr. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningen till officianterna 

till 450 kr, bidraget för utsmyckning till 350 kr, samt bidraget för 
konstnärlig medverkan till 1 000 kr. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-02 

  
   
 Ks § 93  

 Au § 212 Dnr 234/2003.002 
 

Förslag till ändring i delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Med anledning av verksamhetsförändringar på tekniska kontoret 
föreslår kommunledningskontoret i skrivelse från den 
28 augusti 2003 att kommunstyrelsen beslutar om förändringar i 
delegationsordning för kommunstyrelsen enligt bilagt förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar om föreslagna förändringar i delegations-
ordning för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Lars Claeson 

Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

  

  
   
   

 Ks § 94 Dnr 160/2003.106 
 

Val till Mälardalsrådet m m 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2003, § 38, att Kumla 
kommun skulle ansöka om medlemskap i Mälardalsrådet. Medlem-
skapet beviljades och Kumla är nu en av 42 medlemskommuner, där 
Örebro, Kumla och Hallsberg är medlemskommuner från Örebro län. 

Kumla kommun skall genom val i kommunfullmäktige välja två 
ledamöter till rådsmötet, som hålls i Örebro den 26-27 maj 2004. 
Vidare finns möjlighet att utse förtroendevalda till Mälardalsrådets 
utskottsarbete samt tjänstemän till utskottens beredningsgrupper. 
Kumla kommun skall också utse en informationsansvarig. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 

tillsammans med kommundirektör Thage Arvidsson får i uppdrag att 
till kommunstyrelsen komma med förslag till representanter för 
Kumla kommun i aktuella utskott, arbets- och beredningsgrupper, 
samt förslag till informationsansvarig. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt Mobergs förslag. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Respektive nämnd 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

13 

 
  

Kommunstyrelsen 2003-09-10 

  

  
   
   

 Ks § 95 Dnr 239/2003.002 
 

Undertecknande av handlingar 

Ärendebeskrivning Enligt 11 § arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnder inom 
Kumla kommun skall handlingar undertecknas på sätt som nämnden 
bestämmer. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2003 i ärende gällande 
undertecknande av handlingar. För att förtydliga beslutet och under-
lätta hanteringen vid vissa beslut föreslår kommunledningskontoret 
att kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt kommunalrådet Dan-Åke Moberg med kommunalrådet 
Annica Eriksson eller oppositionsrådet Torbjörn Ahlin som ersättare 
med kontrasignering av kommundirektör Thage Arvidsson eller 
administrativ chef Maria Neselius eller ekonomichef Ronny Salo-
monsson underteckna från kommunstyrelsen och dess utskott utgå-
ende skrivelser samt kontrakt, låne- och borgensförbindelser, 
fullmakter och andra liknande handlingar,  

dock att handlingar avseende placering av likvida medel, lån och bor-
gen, som enligt delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av 
ekonomichefen med redovisningskamrer som ersättare, undertecknas 
av ekonomichef Ronny Salomonsson med redovisningskamrer Dan 
Aronsson som ersättare, samt  

att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson med administrativ 
chef Maria Neselius som ersättare att underteckna köpebrev vid för-
värv och försäljning av fastighet som beslutas av kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

_____ 
  
  
Expediering Respektive delegat 
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Kommunstyrelsen 2003-09-10 

  
   
   

 Ks § 96 Dnr 24/2003.002 
 

Komplettering av attestförteckning 

Ärendebeskrivning Samordnare Katarina Härdner Jacobson föreslår i skrivelse från den 
10 september 2003 att attestförteckning för kommunstyrelsen 
kompletteras enligt bifogat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
 
 
 


