
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2004-04-14 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 14 april 2004, 
 klockan 17.00 – 18.35 
 
Beslutande Annica Eriksson (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) 
 Björn Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers 
 Marianne Arvidsson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Göran Arveståhl (m) 
 Katarina Hansson (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Sölve Persson (s) Mårten Franzson (v), tjg ers 
 Lisbet Björklund (s), tjg ers  
   
Närvarande, ej tjg ers Bert Eriksson (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Kristina Davidsson (s) Berry Keller (m) 
 Maria Rönnbäck (c) Jan Engman (c) 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Dan Aronsson 
 Thage Arvidsson Torild Hilmersson § 52 
 Maria Neselius Kenth Ericzon  § 65 
 Ronny Salomonsson Ola Bosshammar § 65 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 43-65 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Annica Eriksson 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2004-04-14 
 

Datum för uppsättande 2004-04-16 Datum för nedtagande 2004-05-11 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

  
   
   

 Ks § 43  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 2, 4, 9 och 23 mars 2004. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 44  

 Au § 85  Dnr 65/2004.042 
 

Årsredovisning för Kumla kommun för år 2003 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla 
kommun för år 2003. Till årsredovisningen har bifogats bokslutsana-
lyser för 2003 års bokslut. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-06 

  
   

 Ks § 45  
 Au § 102 Dnr 98/2004.107 

 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Fastighets AB, 
samt årsredovisning och granskningsrapport 

Ärendebeskrivning Styrelsen i Kumla Fastighets AB har i enlighet med bolagsordningen 
tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med 
tillhörande årsredovisning och granskningsrapport. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-06 

  
   
 Ks § 46  

 Au § 103 Dnr 105/2004.107 
 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Bostäder AB, 
samt årsredovisning och granskningsrapport 

Ärendebeskrivning Styrelsen i Kumla Bostäder AB har i enlighet med bolagsordningen 
tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med 
tillhörande årsredovisning och granskningsrapport. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 47  

 Au § 86 Dnr 61/2004.041 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Sydnärkes Utbild-
ningsförbund 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund har den 
12 mars 2004 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse 
för år 2003. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagens 9 kap, §§ 16 och 20, har 
fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvars-
frihet för förbundsdirektionen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-06 

  
   
 Ks § 48  

 Au § 105 Dnr 94/2004.042 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse gällande år 2003 för 
Stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Nygårdshemmet har i skrivelse från den 29 mars 2004 
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2003. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsbe-
rättelsen. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-06 

  
   
 Ks § 49  

 Au § 104 Dnr 97/2004.253 
 

Försäljning, del av Brånsta 4:9 

Ärendebeskrivning Kumla kommun har tidigare förvärvat fastigheterna Brånsta 4:9 och 
4:19 för att trygga tillgången till markreserv för framtida bebyggelse. 
Förvärvet har skett långsiktigt och den bebyggda delen av fastigheten 
bedöms för närvarande inte vara av vikt för kommunen. 

En planmässig och ekonomisk bedömning har gjorts där en 
försäljning av cirka 2 ha tomt med byggnader samt åkermark har be-
dömts som lämplig. 

Markhandläggare Annika Kensén föreslår i skrivelse från den 
25 mars 2004 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
försäljning av del av fastigheten Brånsta 4:9 till en köpeskilling av 
1 150 000 kronor, och i övrigt enligt köpekontrakt från den 
24 mars 2004. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner försäljningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 50  

 Au § 87 Dnr 87/2004.510 
 

Trafikövervakning på allmän plats och på tomtmark,             
samt ny taxa för felparkeringsavgifter i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 1989, § 11, att Kumla 
kommun från och med den 1 maj 1989 skall svara för parkerings-
övervakning på allmän plats enligt Lag (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning, att den kommunala parkeringsövervakningen 
skall omfatta Kumla tätort och fullgöras av minst två (2) parkerings-
vakter m m. 

Kommunfullmäktige antog taxa för felparkeringsavgifter i Kumla 
kommun den 21 september 1992, § 72. 

Teknisk chef Marianne Christiansen har den 22 mars 2004 inkommit 
med skrivelse i ärendet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
Kumla kommun svarar för parkeringsövervakning enligt Lag 
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m m. 
Den kommunala parkeringsövervakningen omfattar kommunens 
tätorter. 
Den kommunala parkeringsövervakningen fullgörs av minst en (1) 
parkeringsvakt. 
Uppgifterna enligt nämnde lag handhas av kommunstyrelsen. 
Föreslagen taxa för felparkering i Kumla kommun antages. 

Kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig 
parkering tas ut med de belopp som anges i Taxa för felparkering i 
Kumla kommun. 
Beslutet gäller från och med den 1 maj 2004 då kommunfullmäktiges 
beslut § 11/1989 upphör att gälla. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta följande under förutsättning av 
fullmäktiges beslut: 
Under en försöksperiod av ett år inrättas en tjänst om 0,5 som parker-
ingsvakt. 
Teknisk chef med trafikhandläggare som ersättare ges delegation att 
förordna parkeringsvakter. 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

  
   
   

 Ks § 50, forts  
 

 

Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av fullmäktiges beslut: 
Under en försöksperiod av ett år inrättas en tjänst om 0,5 som parker-
ingsvakt. 
Teknisk chef med trafikhandläggare som ersättare ges delegation att 
förordna parkeringsvakter. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Kumla kommun svarar för parkeringsövervakning enligt Lag 
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m m. 
Den kommunala parkeringsövervakningen omfattar kommunens 
tätorter. 
Den kommunala parkeringsövervakningen fullgörs av minst en (1) 
parkeringsvakt. 
Uppgifterna enligt nämnde lag handhas av kommunstyrelsen. 
Föreslagen taxa för felparkering i Kumla kommun antages. 

Kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig 
parkering tas ut med de belopp som anges i Taxa för felparkering i 
Kumla kommun. 
Beslutet gäller från och med den 1 maj 2004 då kommunfullmäktiges 
beslut § 11/1989 upphör att gälla. 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 51  

 Au § 88 Dnr 81/2004.101 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, § 27, skall 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har den 18 mars 2004 upprättat redo-
visning gällande motioner som fortfarande är under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-23 

  
   
 Ks § 52  

 Au § 89 Dnr 86/2004.011 
 

Befolkningsprognos för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till befolknings-
prognos för Kumla kommun bestående av kommunprognos för peri-
oden 2003-2018 och delområdesprognos för perioden 2003-2009. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen fastställer befolkningsprognosen som riktlinje för 
kommunens planering. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer befolkningsprognosen som riktlinje för 
kommunens planering. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder + handling 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

13 

 
  

Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-06 

  
   
 Ks § 53  

 Au § 106 Dnr 43/2004.041 
 

Information om budgetläget 2004 

Ärendebeskrivning Ekonomichef Ronny Salomonsson informerar om förändringar av 
budgetläget för 2004 års budget jämfört med budgetbeslutet i 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd  redan under år 2004 
skall genomföra hälften av den ramminskning som enligt tidigare 
beslut skall genomföras år 2005. Insatsen skall genomföras så att 
nämnderna för 2004 visar ett överskott som motsvarar halva 
ramminskningen för år 2005. 

För år 2005 gäller fortfarande de planeringsramar som antogs av 
kommunstyrelsen i samband med beslut om budgetanvisningar för år 
2005 och framåt. 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningschef i samråd med perso-
nalchef beslutar om återbesättning av tjänster. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder och förvaltningar 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

  
   
   

 Ks § 54 Dnr 25/2004.041 
 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden har inkommit med rapport till 
kommunstyrelsen avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten. 

Kommunstyrelsen  
 Miljö- och byggnadsnämndens månadsrapport presenteras. 
Kommunstyrelsens beslut Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-06 

  
   
 Ks § 55  

 Au § 107 Dnr 99/2003.041 
 

Kommunstyrelsens internbudget för år 2004-2006 – tekniska 
kontorets del 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har utarbetat förslag till internbudget för åren 
2004-2006 för kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 56  

 Au § 90 Dnr 54/2004.045 
 

Avgift för kommunal borgen 

Ärendebeskrivning Kumla kommun har tagit ut en avgift för kommunal borgen till de 
helägda bolagen från år 1996. Avgiften har hittills uppgått till 0,13 % 
av utnyttjat borgensbelopp vid senaste årsskiftet. 

Vid undersökning hos Kommuninvest har de meddelat att borgens-
avgift tas ut av ungefär hälften av medlemskommunerna. Avgiften 
varierar mellan 0,10 och 0,50 %. Vanligaste avgiften ligger i inter-
vallet 0,20 – 0,25 %. 

Ekonomichef Ronny Salomonsson föreslår i skrivelse från den 
3 mars 2004 att kommunstyrelsen beslutar att nya avtal tecknas mel-
lan Kumla kommun och Kumla Fastighets AB respektive Kumla 
Bostäder AB. Avtalen föreslås gälla från år 2004 med en borgens-
avgift som uppgår till 0,20 %. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Nya avtal tecknas mellan Kumla kommun och Kumla Fastighets AB 

respektive Kumla Bostäder AB. Avtalen gäller från år 2004 med en 
borgensavgift som uppgår till 0,20 %. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Kumla Bostäder AB 
Kumla Fastighets AB 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

17 

 
  

Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 57  

 Au § 91 Dnr 80/2004.045 
 

Hantering av borgen för kommunens helägda bolag 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2004, § 106, att uppdra åt 
ekonomichefen med redovisningskamreren som ersättare att fatta 
beslut om borgen till kommunens helägda bolag upp till ett tak om 
500 miljoner kronor för borgen till Kumla Bostäder AB och 
250 miljoner kronor för borgen till Kumla Fastighets AB. 

Båda bolagen är inne i en period av omfattande investeringar, 
dessutom tillkommer ytterligare ett kommunalt bolag, Stadsnät i 
Kumla AB, som är under bildande. 

Ekonomichef Ronny Salomonsson föreslår i skrivelse från den 
17 mars 2004 att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomi-
chefen med redovisningskamreren som ersättare att fatta beslut om 
borgen till kommunens helägda bolag upp till ett tak om 600 miljoner 
kronor för borgen till Kumla Bostäder AB, 350 miljoner kronor för 
borgen till Kumla Fastighets AB samt 100 miljoner kronor för borgen 
till Stadsnät i Kumla AB. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Ekonomichefen med redovisningskamreren som ersättare får i upp-

drag att fatta beslut om borgen till kommunens helägda bolag upp till 
ett tak om 600 miljoner kronor för borgen till Kumla Bostäder AB, 
350 miljoner kronor för borgen till Kumla Fastighets AB samt 
100 miljoner kronor för borgen till Stadsnät i Kumla AB. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ronny Salomonsson 

Dan Aronsson 
Kumla Bostäder AB 
Kumla Fastighets AB 
Stadsnät i Kumla AB 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 58  

 Au § 92 Dnr 85/2004.041 
 

Överföring av budget avseende slaghack av vägkanter mellan 
tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen 

Ärendebeskrivning I en skrivelse daterad den 16 mars 2004 föreslår förvaltningsekono-
merna Maria Söderman och Britt Knutsson kommunstyrelsen att föra 
över budget på 33.000 kronor från tekniska kontoret till kultur- och 
fritidsförvaltningen från och med år 2004. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner överföringen. 
Kommunstyrelsens beslut 33 000 kronor i budget förs över från tekniska kontoret till kultur- och 

fritidsförvaltningen från och med år 2004. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Tekniska kontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

  
   
   

 Ks § 59 Dnr 111/2004.253 
 

Försäljning av Kumla Smedstorpet 3 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats som avser fastigheten Smedstorpet 3. 
Fastigheten ligger i ”företagskvarteret” i Smedstorp och byggrätten 
enligt gällande detaljplan medger, förutom bostäder, även småindustri 
eller hantverk. 

Markhandläggare Annika Kensén föreslår i tjänsteutlåtande från den 
6 april 2004 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen 
av fastigheten Smedstorpet 3 till en köpesumma av 285 000 kronor 
och i övrigt enligt köpekontrakt daterat den 6 april 2004. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner försäljningen av fastigheten 
Smedstorpet 3 till en köpesumma av 285 000 kronor och i övrigt 
enligt köpekontrakt daterat den 6 april 2004. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 60  

 Au § 93 Dnr 76/2004.107 
 

Årsredovisning för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond för 
år 2003 

Ärendebeskrivning Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp 
skall enligt stiftelselagen upprätta årsredovisning. 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för 
Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond för år 2003. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen.  
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Dan Aronsson 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 61  

 Au § 94 Dnr 77/2004.107 
 

Årsredovisning för Stiftelsen Stig Johanssons minne för år 2003 

Ärendebeskrivning Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp 
skall enligt stiftelselagen upprätta årsredovisning. 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för 
Stiftelsen Stig Johanssons minne för år 2003. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet med redaktionella förändringar. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Dan Aronsson 
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Kommunstyrelsen 2004-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 62  

 Au § 95 Dnr 78/2004.107 
 

Årsredovisning för Stiftelsen samfond för utdelning till behö-
vande inom Kumla-delen av Kumla kommun år 2003 

Ärendebeskrivning Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp 
skall enligt stiftelselagen upprätta årsredovisning. 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för 
Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Kumla-delen av 
Kumla kommun år 2003. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Dan Aronsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 

  
   
 Ks § 63  

 Au § 96 Dnr 79/2004.107 
 

Räkenskapssammanställning för år 2003 för kommunens 
stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammanställning 
för kommunens stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp. 

Dessa är följande: 

Stiftelsen samfond för belöning åt trotjänare, Stiftelsen Ida Petters-
sons minne, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Hardemo-delen 
av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Kumla-
delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för skolungdom inom 
Ekeby-delen av Kumla kommun, Stiftelsen Hardemo Kyrkskolas 
fond för studieresor, Stiftelsen Gustav Larssons stipendiefond för 
Stene skola, Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom 
Hardemo-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för utdelning 
till behövande inom Ekeby-delen av Kumla kommun, Stiftelsen Es-
ters minne, Stiftelsen Karl Larssons minne samt Stiftelsen samfond 
för trivselskapande åtgärder vid Sannaheds ålderdomshem. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner räkenskapssammanställningen. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Dan Aronsson 
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 Ks § 65  
 

Information – Projekt Kumla mot narkotika 

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

_____ 
  
 


