
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2003-10-08 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 onsdagen den 8 oktober 2003, klockan 17.00 – 17.30 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Maria Rönnbäck (c), tjg ers §§ 97-104 
 Björn Eriksson (s) Per Holm (kd) §§ 105-107 
 Marianne Arvidsson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Göran Arveståhl (m) 
 Kristina Davidsson (s), tjg ers Elisabet Centervärn (m) 
 Sölve Persson (s) Margareta Hultman-Brikell (v) 
   
Närvarande, ej tjg ers  Maria Rönnbäck (c) §§ 105-107 Jan Engman (c) 
 Kerstin Cederström (fp) Mårten Franzson (v) 
 Berry Keller (m)  
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson 
 Thage Arvidsson Ola Bosshammar § 97 
 Ulla Lundholm Kenth Ericzon § 97 
 Maria Neselius  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 97-107 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2003-10-08 
 

Datum för uppsättande 2003-10-10 Datum för nedtagande 2003-11-04 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-10-08 

  

  
   

   
 Ks § 97 Dnr 69/2002.761 

 
Projekt Kumla mot narkotika 

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

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-10-08 

  

  
   
   

 Ks § 98  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 9, 11, 22, 23 och 24 september 2003. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-09 

  
   
 Ks § 99  

 Au § 220 Dnr 304/2002.333 
 

Mats Hellgrens motion angående skötsel av dagvattendamm 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 november 2002, § 112, en 
motion framlagd av Mats Hellgren (m) om skötseln av dagvatten-
dammen med kringområde i Smedstorp. 

I motionen föreslås att Kumla kommun genast åtgärdar dagvatten-
dammen med kringområde i Smedstorp och gör området till den oas 
som kommunen vid upprepade tillfällen lovat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2002, 
§ 370, att ge avdelningschef Per-Ragnar Nilsson i uppdrag att lämna 
förslag till yttrande. 

Per-Ragnar Nilsson har i skrivelse från den 25 augusti 2003 
inkommit med förslag till yttrande. 

Nilsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medel framtages 
av tekniska kontoret för säkerställande av vattennivån i dammen, 
samt att kultur- och fritidsnämnden i prioritering för långsiktiga 
parkinvesteringar behandlar viss upprustning av Smedstorps 
dammområde. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till yttrande och motionen är där-
med besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-23 

  
   
 Ks § 100  

 Au § 233 Dnr 214/2003.619 
 

Förslag till ändrad taxa inom förskoleverksamhet och skolbarns -
omsorg i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Riksdagen beslutade vid sammanträde den 11 juni 2003 om en höj-
ning av högsta avgiften inom maxtaxan för barnomsorg.  

I propositionen som föregick beslutet skriver regeringen bland annat 
att de höjda avgifterna innebär en möjlighet till ökade avgiftsin-
komster för kommunerna och att regeringen avser att sänka statsbi-
draget till kommuner som tillämpar maxtaxan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 september 2003, § 80, 
att föreslå fullmäktige att besluta om revidering av ”Regelverk och 
avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla 
kommun”, i enlighet med bifogat förslag. 

De nya taxorna föreslås gälla från den 1 januari 2004. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-23 

  
   
 Ks § 101  

 Au § 234 Dnr 237/2003.170 
 

Förslag till nytt revisionsreglemente för revisorerna i Nerikes 
Brandkår 

Ärendebeskrivning Nerikes Brandkår har den 4 september 2003 inkommit med förslag 
till nytt revisionsreglemente för revisorerna i Nerikes Brandkår. 
Förslaget utgår från förändringar i kommunallagen som gäller från 
år 2000 och skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet 
2002”. Svenska kommunförbundet har utarbetat förslaget till nytt 
revisionsreglemente. 

Revisorerna har vid sammanträde den 2 juni 2003, § 2, beslutat före-
slå fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om nytt 
revisionsreglemente enligt revisorernas förslag.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-23 

  
   
 Ks § 102  

 Au § 235 Dnr 248/2003.101 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla skall 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har den 18 september 2003 upprättat redo-
visning gällande de motioner som fortfarande är under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-23 

  
   
 Ks § 103  

 Au § 236 Dnr 249/2003.004 
 

Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Enligt arkivlagen och det kommunala arkivreglementet är varje 
myndighet skyldig att upprätta en arkivförteckning och en dokument-
hanteringsplan. 

Arkivarie Göran Ekberg har i skrivelse från den 9 september 2003 
inkommit med förslag till dokumenthanteringsplan för kommunsty-
relsen. Förslaget innebär en revidering av den dokumenthanter-
ingsplan som upprättades 1996. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsen  
 Kommunledningskontoret föreslår också att kommunstyrelsen 

beslutar att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag enligt dele-
gationsordning för kommunstyrelsen att besluta om ändringar i 
dokumenthanteringsplanen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till dokumenthanteringsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skall besluta om ändringar i doku-
menthanteringsplanen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Göran Ekberg 

Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-23 

  
   
 Ks § 104  

 Au § 240 Dnr 247/2003.023 
 

Tillsättande av chef vid tekniska kontoret 

Ärendebeskrivning Efter genomförda förhandlingar med berörda fackliga organisationer 
föreslår kommundirektör Thage Arvidsson i skrivelse från den 
19 september 2003 att Marianne Christiansen utses till teknisk chef.  

Tillträdesdatum den 1 november 2003.  
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Marianne Christiansen utses till teknisk chef. 

Tillträdesdatum den 1 november 2003. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Marianne Christiansen 

Personalavdelningen 
Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2003-10-08 

  

  
   
   

 Ks § 105 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 2003-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-07 

  
   
 Ks § 106  

 Au § 242 Dnr 257/2003.253 
 

Försäljning av delar av Sickelsta 2:2 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2003, 
§ 49, att kommunen skall sälja två tomter, del av Sickelsta 2:2, 
avsedda för hästgårdar.  

Köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer en tomt avsedd att 
bebyggas med bostadshus samt stall m m. 

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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Kommunstyrelsen 2003-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-07 

  
   
 Ks § 107  

 Au § 246 Dnr 251/2003.702 
 

Ansökan om serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 
servering av alkoholdrycker på hotell- och restaurangutbildningen, 
Stationsgatan 4, Kumla, har inkommit från sydnärkes utbildnings-
förbund. 

Kommunens alkoholhandläggare har den 25 september 2003 
inkommit med utredning i ärendet och föreslår att kommunen 
meddelar sydnärkes utbildningsförbund serveringstillstånd för 
servering i restaurangskolans lokaler enligt ansökan med villkor.  

Villkoren innebär att servering av alkoholdrycker inte medges till 
elever vid skolan under tiden 11.00 – 18.00. 

Serveringstillståndet är nödvändigt för att eleverna skall lära sig 
servera och i övr igt handskas med alkoholdrycker. Finns inget 
serveringstillstånd är det förbjudet att förvara och handskas med 
alkoholdrycker i lokalerna. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget under förutsättning att 
brandmyndigheten godkänner lokalerna. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen meddelar sydnärkes utbildningsförbund server-
ingstillstånd för servering i restaurangskolans lokaler enligt ansökan 
med villkor. 

Serveringstillståndet gäller under förutsättning att brandmyndigheten 
godkänner lokalerna. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Patrik Germer för vidare expediering 
 


