
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2004-12-01 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 1 december 2004, 
 klockan 17.00 – 17.30 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) 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) 
 Katarina Hansson (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers  Bert Eriksson (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Gunnel Kask (s) Jan Engman (c) 
 Kristina Davidsson (s) Mårten Franzson (v) 
 Liselott Schöllin (kd)  
 
Övriga Lars Claeson, sekr Maria Neselius 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 Ulla Lundholm Kenth Ericzon § 128 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 119-128 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2004-12-01 
 

Datum för uppsättande 2004-12-03 Datum för nedtagande 2004-12-28 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2004-12-01 

  
   

   
 Ks § 119  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 2 och 16 november 2004. 

_____ 
  
 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

3 

 
  

Kommunstyrelsen 2004-12-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-30 

   

 Ks § 120  

 Au § 290 Dnr 90/2004.822 

 
Peter Agerhälls motion om återställande av ”Badbrottet” 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 mars 2004, § 23, en motion 
framlagd av Peter Agerhäll (fp) om återställande av det så kallade 
Badbrottet. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att badbrottsanläggningen 
återställs till ett skick som motsvarar det anläggningen hade 1983, att 
en skötsel- och underhållsplan med inlagda säkerhetskontroller 
upprättas för Badbrottet, samt att skötsel och underhållsplaner med 
inlagda säkerhetskontroller upprättas för samtliga anläggningar som 
kommunen äger eller har ansvar för. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 april 2004, § 113, 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 27 maj 2004, § 29, beslutat före-
slå kommunfullmäktige att anta nämndens yttrande.  

Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2004, § 52, att 
ärendet skulle återremitteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 oktober 2004, 
§ 249, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Av förslag till motionssvar framgår att en skötsel- och underhållsplan 
för badbrottet upprättats. Vidare har kultur- och fritidsförvaltningen 
fått uppdraget att upprätta en skötsel- och underhållsplan för 
kommunens lekplatser, samt att kultur- och fritidsnämnden under 
kommande års budgetarbete kommer att arbeta med frågan om sköt-
sel- och underhållsplaner för kultur- och fritidsförvaltningens övriga 
anläggningar. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 18 november 2004, § 61, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att anta nämndens yttrande och att 
motionen därmed skall anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-12-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-30 

  
   

 Ks § 121  
 Au § 291 Dnr 273/2004.770 

 
Förslag till ekonomisk överenskommelse mellan Örebro läns 
landsting och kommunerna om ansvarsfördelning för hemsjuk-
vården 

Ärendebeskrivning Samverkansgruppen för hälso- och sjukvård och äldreomsorg har den 
4 november 2004 beslutat rekommendera landstinget och Örebro läns 
kommuner att anta ett förslag till överenskommelse om ändrat ansvar 
för den somatiska hemsjukvården i länet. Örebro läns landsting och 
Kommunförbundet Örebro län har den 10 november 2004 inkommit 
med skrivelse i ärendet. 

Förslaget innebär att kommunerna tar över allt ansvar för hemsjuk-
vården från första dagen från landstinget för personer som inte kan ta 
sig till vårdcentralen. Enligt förslaget ersätter landstinget kommu-
nerna med 8 500 000 kronor för år 2005 och därefter enligt en årlig 
uppräkning. 

Förslag till fördelning av ersättningen mellan länets kommuner kom-
mer att föreläggas Kommunförbundet Örebro läns styrelse i december 
2004.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-12-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-30 

  
   
 Ks § 122  

 Au § 292 Dnr 290/2004.001 
 

Försäljning av industritomt, Norra Mos företagspark – del av 
Kumla Kumla 13:89, samt del av Kumla Norra Mos 1:2 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer en industri-
tomt i Norra Mos företagspark om ca 6 000 m2. Försäljningen 
omfattar del av Kumla Kumla 13:89, samt del av Kumla Norra Mos 
1:2. Köpesumman är 598 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner kontraktet. 

Kommundirektör Thage Arvidsson föreslår i skrivelse från den 
24 november 2004 att kommunfullmäktige godkänner kontraktet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner kontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-12-01 

  
   
   

 Ks § 123 Dnr 25/2004.041 
 

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 2004-12-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-30 

  
  

 
 

 Ks § 124 
 

 

 Au § 293 Dnr 287/2004.252 
 

Köp av fastigheten Kumla Hjortsberga 1:22 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Hjortsberga 1:22 med adressen Yxhultsvägen 71 A, köpe-
summa 125 000 kronor. 

Fastigheten är belägen inom område som enligt översiktsplanen är 
möjligt utbyggnadsområde för bostäder i Hällabrottet och är därför 
lämplig att ingå i kommunens markreserv. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen 
godkänner kontraktet. 

Markhandläggare Annika Kensén föreslår i skrivelse från den 
19 november 2004 att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2004-12-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-30 

  
   
 Ks § 125  

 Au § 294 Dnr 294/2004.002 
 

Kodplan samt attestförteckning för projekt Yxhult 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Anders Borg har den 25 november 2004 
inkommit med förslag till kodplan samt attestförteckning för projekt 
Yxhult. 

Tanken är att hela projektet skall gå att följa upp ekonomiskt på ett 
sammanhållet sätt, därför läggs det ekonomiska ansvaret på en 
ansvarskod under tekniska kontoret. 

Anders Borg föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till 
kodplan samt attestförteckning för projekt Yxhult. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslag till kodplan samt attestför-
teckning för projekt Yxhult. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2004-12-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-16 

  
   
 Ks § 126  

 Au § 282 Dnr 281/2004.026 
 

Förslag till riktlinjer för arbetsanpassning och yrkesinriktad 
rehabilitering 

Ärendebeskrivning Rehabilitering innebär att man återerövrar något man har förlorat. För 
medarbetaren handlar det om att få tillbaka sin arbetsförmåga, hälsa 
och livskvalitet. För verksamheten handlar det om att återfå den 
kunskap, erfarenhet och kompetens som medarbetaren har. 

Personalchef Ulla Lundholm föreslår i skrivelse från den 
10 november 2004 att kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för 
arbetsanpassning och yrkesinriktad rehabilitering. Tanken med 
förslaget är att tydliggöra hur arbetet med detta skall ske. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för arbetsanpassning och 

yrkesinriktad rehabilitering. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2004-12-01 

  
   
   

 Ks § 128 Dnr 69/2002.761 
 

Information – projekt Kumla mot narkotika 

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

_____ 
  
 


