
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2003-12-03 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 december 2003, 
 klockan 17.00 – 18.15 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers 
 Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström (fp), tjg ers 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Katarina Hansson (s) Mårten Franzson (v), tjg ers 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers  Lisbet Björklund (s) Sten Persson (s) 
 Bert Eriksson (s) Berry Keller (m) 
 Gunnel Kask (s) Jan Engman (c) 
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson 
 Thage Arvidsson §§ 132-135 Kenth Ericzon § 125 
 Ulla Lundholm Ola Bosshammar § 125 
 Maria Neselius  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 124-135 
 Lars Claeson  
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2003-12-03 
 

Datum för uppsättande 2003-12-05 Datum för nedtagande 2003-12-30 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-25 

  
   
 Ks § 124  

 Au § 302 Dnr 272/2003.702 
 

Ärende gällande indragning av serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning Alkoholhandläggare Patrik Germer har inkommit med utredning 
gällande indragning av serveringstillstånd. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
Kommunstyrelsen  
 Representant från Badwal Restaurang HB närvarar vid inledande 

behandling av ärendet. 
Kommunstyrelsens beslut Kumla kommun återkallar serveringstillståndet för Badwal 

Restaurang HB enligt alkohollagens 7 kap. 19§, 3-4 p. på grund av att 
restaurangen brustit avseende stängningstid och på grund av 
tillståndshavarens bristande kunskaper i alkohollagstiftningen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Patrik Germer 

Badwal Restaurang HB, rek. brev med mottagningsbevis, besvärshän- 
visning 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

  
   
   

 Ks § 125 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 2003-12-03 

  
   
   

 Ks § 126  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott genom 
protokoll från den 28 oktober, 11 och 25 november 2003. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-25 

  
   
 Ks § 127  

 Au § 305 Dnr 240/2003.824 
 

Kerstin Cederströms m fl motion angående drogfritt ungdoms-
café 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 september 2003, § 61, en 
motion framlagd av Kerstin Cederström (fp) m fl  angående drogfritt 
ungdomscafé. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen undersöker 
möjligheterna att öppna ett drogfritt ungdomscafé. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 oktober 2003, 
§ 257, att ge administrativ chef Maria Neselius i uppdrag att lämna 
förslag till yttrande. 

Maria Neselius har den 20 november 2003 inkommit med förslag till 
yttrande. 

Av yttrande framgår att den så kallade mjuknämnden, som bildades 
2001 med representanter från barn- och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt socialnämnden, arbetat med frågan sedan 
den bildades. 

Neselius föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt dessa nämnder 
att arbeta vidare med frågan om ett ungdomscafé och att motionen 
därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Kerstin Cederström (fp) föreslår att ett beslut om öppnande av ett 

drogfritt ungdomscafé skall fattas under våren 2004 så att ett 
öppnande kan ske till skolstarten i augusti 2004. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Reservationer Kerstin Cederström (fp) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till 
förmån för Cederströms förslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-11 

  
   
 Ks § 128  

 Au § 296 Dnr 306/2003.480 
 

Taxa för tillsyn enligt djurskyddslagen 

Ärendebeskrivning Enligt 25 § djurskyddslagen (1988:534) och 57 a § djurskyddsför-
ordningen (1988:539) har en kommun rätt att ta ut en avgift för en 
kommunal nämnds verksamhet enligt djurskyddslagen. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har upprättat förslag till taxa för 
verksamhet enligt djurskyddslagen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 28 oktober 2003, § 123, 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för 
verksamhet enligt djurskyddslagen. 

Arbetsutskottet  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att 7 § a, under rubriken ”Avgift för 

tillsyn”, kompletteras med en skrivning efter ”400 kr/besök”, om att 
”besök sker enligt tillsynsplan”. 

Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att taxan kompletteras med en 
skrivning om att ”Taxan justeras årligen efter förändring av konsu-
mentprisindex, med index i oktober 2003 som bas”. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget med Arveståhls och 
Thunströms tillägg. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-11 

  
   
 Ks § 129  

 Au § 297 Dnr 300/2003.610 
 

Pedagogiskt pris 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin (c) med flera inkom den 4 april 2001 med en motion i 
vilken det föreslogs att Kumla kommun skulle inrätta ett pedagogiskt 
pris. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2002, § 41, att uppdra åt 
barn- och utbildningsnämnden att komma med förslag till regler för 
inrättande av ett pedagogiskt pris. 

Utvecklingsledare Ronnie Pettersson och utredningssekreterare 
Anders Andersson har till barn- och utbildningsnämnden presenterat 
förslag till detta. 

Av förslaget framgår bland annat att priset består av ett av kommunen 
inköpt konstverk för cirka 2 500 kronor och att prisutdelning sker i 
samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december. Priset 
skall i första hand gå till arbetslag inom barn- och utbildnings-
nämndens verksamheter, men kan i undantagsfall delas ut till enskild 
person. 

Priskommitten utgörs av barn- och utbildningsnämndens ordförande, 
vice ordförande och gruppledare samt barn- och utbildningschefen. 

Priset delas ut första gången i december 2004. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 15 oktober 2003, § 90, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till regler 
gällande pedagogiskt pris. 

Arbetsutskottet  
Förslag Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att priset delas ut i samband med 

barn- och utbildningsnämndens sista möte för året. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget, med Thunströms 

ändringsförslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Kerstin Cederström (fp) föreslår att priset delas ut i samband med 

kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-11 

  
   
 Ks § 129, forts  

 Au §  Dnr 300/2003.610 
 

Pedagogiskt pris 

Förslag, forts Annica Eriksson (s) föreslår att kriterierna för att erhålla pedagogiskt 
pris ändras så att ordet lärare stryks och att det skall framgå att priset 
kan erhållas av alla som arbetar med barn och ungdomar. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottets förslag med Erikssons ändringsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-25 

  
   
 Ks § 130  

 Au § 307 Dnr 324/2003.600 
 

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2002 

Ärendebeskrivning Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 
1997:702) skall varje kommun årligen upprätta skriftlig kvalitetsre-
dovisning. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 12 november 2003, § 99, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till kvalitetsredo-
visning inom skolväsendet år 2002. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet år 2002. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-25 

  
   
 Ks § 131  

 Au § 308 Dnr 326/2003.600 
 

Skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik för alla 

Ärendebeskrivning Skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik för alla syftar till 
att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och tek-
nik bland såväl elever som personal. 

Ett medlemskap kostar 15 000 kronor samt en halvårsavgift på 
maximalt 50 kronor per elev och skoltermin. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2003, 
§ 103, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Kumla kommun 
ansöker om medlemskap. Kostnaden kommer att belasta barn- och 
utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun ansöker om 
medlemskap i Naturvetenskap och Teknik för alla. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

  
   
   

 Ks § 132 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 Annica Eriksson (s) föreslår att socialnämnden får i uppdrag att 

korrigera vissa uppgifter gällande inlämnad månadsrapport. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt Erikssons förslag. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Socialnämnden 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-25 

  
   
 Ks § 133  

 Au § 309 Dnr 327/2003.002 
 

Undertecknande av deklaration enligt lag om skatt på avfall 

Ärendebeskrivning Kommunen är skyldig att lämna deklaration enligt lag om skatt på 
avfall. Då ny teknisk chef har tillträtt bör denna vara behörig att för 
kommunens räkning underteckna handlingar rörande anmälan och 
deklaration enligt lag om skatt på avfall. 

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från den 19 november 2003, att 
kommunstyrelsen beslutar att utse teknisk chef Marianne Christi-
ansen att underteckna handlingar rörande anmälan och deklaration 
enligt lag om skatt på avfall. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Teknisk chef Marianne Christiansen utses att underteckna handlingar 

rörande anmälan och deklaration enligt lag om skatt på avfall. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Marianne Christiansen 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

13 

 
  

Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-25 

  
   
 Ks § 134  

 Au § 303 Dnr 323/2003.702 
 

Ansökan om serveringstillstånd  

Ärendebeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 
servering av alkoholdrycker vid serveringsstället Restaurang Altai, 
Köpmangatan 26, Kumla, har inkommit från Larsen Cen, Alnängs-
gatan 17, 703 62 Örebro. 

Kommunens alkoholhandläggare har i utredning från den 
19 november 2003, föreslagit att kommunstyrelsen meddelar Larsen 
Cen serveringstillstånd enligt alkohollagens 7 kap. 5 §, i enlighet med 
ansökan, samt att kommunen återkallar Georges Gouries serverings-
tillstånd för Nya Sörgården enligt 7 kap. 19 §, 1p, då det inte längre 
utnyttjas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen meddelar Larsen Cen serveringstillstånd enligt 

alkohollagens 7 kap. 5 § i enlighet med ansökan, samt återkallar 
Georges Gouries serveringstillstånd för Nya Sörgården enligt 7 kap. 
19 §, 1p, då det inte längre utnyttjas. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Patrik Germer för vidare expediering 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

14 

 
 
  

Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-25 

  
   
 Ks § 135  

 Au § 304 Dnr 318/2003.257 
 

Förköpsärende  

Ärendebeskrivning Köpekontrakt som innebär att fastigheterna Kumla Brånsta 4:9 och 
4:19 säljs för 1 600 000 kronor har upprättats.  

Enligt förköpslagen skall kommunen pröva om kommunen vill 
använda sig av förköpsrätt. 

Kontorschef Kurt Larsson föreslår att förköp bör prövas, då fastighe-
terna ligger inom ett område som på sikt behöver planeras för 
utbyggnad. Detta finns också redovisat i tidigare översiktsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 november 2003, 
§ 292, att ge tekniska kontoret i uppdrag att till arbetsutskottet 
den 25 november närmare undersöka förutsättningarna för ett 
eventuellt förköp. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2003, 
§ 304, att ge markhandläggare Annika Kensén i uppdrag att förhandla 
om eventuellt markköp, i första hand området väster om väg 385 
gällande fastigheten Kumla Brånsta 4:9. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att förstahandsalternativet skall vara att 

ge teknisk chef Marianne Christiansen och kommundirektör Thage 
Arvidsson i uppdrag att förhandla om köp av mark, att 
andrahandsalternativet skall vara att kommunen utnyttjar sin 
förköpsrätt och tredjehandsalternativet skall vara att tekniska kontoret 
får i uppdrag att förbereda för expropriering av aktuella fastigheter. 

Göran Arveståhl (m) föreslår att tredjehandsalternativet i dagsläget ej 
skall vara aktuellt. 

Kommunstyrelsens beslut Teknisk chef Marianne Christiansen och kommundirektör Thage 
Arvidsson får i uppdrag att förhandla om eventuellt markköp. 

Om detta ej är möjligt, och om förköpsrätten ej kan utnyttjas, får 
tekniska kontoret i uppdrag att förbereda för expropriering av 
fastigheterna Brånsta 4:9 och 4:19. 
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Kommunstyrelsen 2003-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-29 

  
   
 Ks § 135, forts  

 Au §  Dnr 318/2003.257 
 

Förköpsärende, forts 

Reservation Göran Arveståhl (m) och Elisabet Centervärn (m) reserverar sig till 
förmån för Arveståhls förslag. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Marianne Christiansen 

Thage Arvidsson 
 
 
 


