
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2005-09-07 
  
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 september 2005, 
 klockan 17.00 – 18.10 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström (fp), tjg ers 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Gunnel Kask (s), tjg ers Elisabet Centervärn (m) 
 Katarina Hansson (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Bert Eriksson (s) Berry Keller (m) 
 Maria Rönnbäck (c) Jan Engman (c) 
 Liselott Schöllin (kd)  
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Kenth Ericzon § 91 
 Ronny Salomonsson Ola Bosshammar § 91 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 81-91 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2005-09-07 
 

Datum för uppsättande 2005-09-09 Datum för nedtagande 2005-10-04 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-09-07 

 
   
   
 Ks § 81  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 24 och 31 maj, 7, 14 och 30 juni, samt den 23 augusti 
2005. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-08-23 

 
   
 Ks § 82  
 Au § 212 Dnr 78/2005.811 
 

Herje Fahléns och Kerstin Cederströms motion om särskilda 
badtider för kvinnor 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 60, en motion 
framlagd av Herje Fahlén (fp) och Kerstin Cederström (fp) om 
särskilda badtider för kvinnor och med kvinnlig personal. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun under-
söker möjligheten att ha särskilda badtider för kvinnor och med en-
bart kvinnlig personal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2005, § 136, 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 2 juni 2005, § 33, beslutat att 
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen, fritids- och föreningsavdel-
ningen, att på försök anordna minst två badkvällar enbart för kvinnor 
och med kvinnlig personal under hösten 2005 samt beslutat föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att motionen därmed skall anses 
besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens yttrande och 
motionen anses därmed besvarad. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Kerstin Cederström (fp) och Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår 

att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att på försök anordna 
minst fyra badkvällar enbart för kvinnor och med kvinnlig personal 
under hösten 2005, samt att detta utvärderas under våren 2006. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens yttrande och 
motionen anses därmed besvarad. 

Reservationer Kerstin Cederström (fp), Margareta Hultman-Brikell (v), Torbjörn 
Ahlin (c), Per Holm (kd), Göran Arveståhl (m) och Elisabet 
Centervärn (m) reserverar sig till förmån för Cederströms och Hult-
man-Brikells förslag. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

4

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-06 

 
   
 Ks § 83  
 Au § 237 Dnr 155/2005.829 
 

Carl-Gustav Thunströms motion angående Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 maj 2005, § 75, en motion 
framlagd av Carl-Gustav Thunström (s) angående Kumla sjöpark. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att det i flerårsbudgeten läggs in en investering i ett nytt inomhusbad 
vid Kumlasjön, samt 

att en plan för området tas fram som innefattar en utveckling av 
parkområdet med lekplats och nya dammar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 maj 2005, § 189, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Administrativ chef Maria Neselius har den 1 september 2005 
inkommit med förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat 
att det i det redan pågående arbetet med Kumla sjöpark finns upptaget 
medel för utredning och förprojektering med mera avseende Kumla 
sjöpark.  

Åretruntanläggningen ”nya Djupadalsbadet” och en stor lekplats vid 
Kumlasjön, finns med som tänkbara investeringar för åren 2008-2009 
i kultur- och fritidsnämndens budget. 

Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed skall anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att arbetet med Kumla sjöpark och 

byggandet av nytt bad prioriteras i budgetberedningens arbete med 
2006 års budget. 

Göran Arveståhl (m) tillstyrker Mobergs tilläggsförslag samt vill få 
noterat i protokollet att ovanstående prioritering hade varit fullt möj-
lig även utan en inlämnad motion.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs tilläggsförslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-06 

 
   
 Ks § 84  
 Au § 238 Dnr 189/2005.107 
 

Bildande av kommunalförbund och samverkansorgan i Örebro 
län – Regionförbundet Örebro län 

Ärendebeskrivning Styrgruppen för Kommunalt Samverkansorgan i Örebro län har den 
29 juni 2005 inkommit med skrivelse gällande bildande av kommu-
nalförbund och samverkansorgan i Örebro län, kallat Regionför-
bundet Örebro län, samt även förslag till förbundsordning för Region-
förbundet Örebro län. 

Styrgruppen föreslår att ett sådant regionförbund bildas bestående av 
kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting, samt gäller från 
och med den 1 januari 2006. 

Förbundets ändamål skall enligt förslaget vara att i så stor utsträck-
ning som möjligt samla länets resurser inom regionalpolitiken till en 
effektiv, demokratiskt styrd organisation med syfte och uppgift att 
öka förutsättningarna för hållbar tillväxt i regionen och att bidra till 
en så god livskvalitet som möjligt i hela länet. 

Enligt förslaget skall förbundsfullmäktige vara förbundets beslutande 
församling med 57 ledamöter, enligt förslaget innebär detta att Kumla 
har två ledamöter. 

Beslut om bildande fattas av respektive fullmäktige. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2005, § 213, och den 
30 augusti 2005, § 225, att bordlägga ärendet samt att ge kommundi-
rektör Thage Arvidsson i uppdrag att ta fram uppgifter om fördelning 
av platser mellan kommuner och partier i interimsstyrelse och 
förbundsfullmäktige till arbetsutskottet den 6 september 2005. 

Arbetsutskottet  

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
Kumla kommun i dagsläget säger nej till bildandet av Regionför-
bundet Örebro län.  

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommun-
fullmäktige beslutar att Kumla kommun säger ja till bildandet av 
Regionförbundet Örebro län. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-06 

 
   
 Ks § 84, forts  
 Au § 238, forts  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun i dagsläget säger 

nej till bildandet av Regionförbundet Örebro län. 
Reservationer Göran Arveståhl och Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sitt 

förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg föreslår att kommunfullmäktige beslutar att säga ja 

till bildandet av Regionförbundet Örebro län. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till bildandet av Regionför-

bundet Örebro län samt beslutar i övrigt enligt förslaget från 
styrgruppen. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-09-07 

 
   
   
 Ks § 85 Dnr 18/2005.041 
 

Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning Delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2005 har upprättats 
i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. 

Kommunens nämnder har avgivit månadsrapporter för augusti månad 
2005. På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig budget-
prognos för år 2005 utarbetats.   

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

8

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-14 

 
   
 Ks § 86  
 Au § 200 Dnr 175/2005.761 
 

Bemötande och omhändertagande av kvinnor som utsatts för 
våld – handlingsprogram 

Ärendebeskrivning Kumla kommuns socialförvaltning tog 1999 initiativ till att arbeta 
fram ett handlingsprogram för bemötande och omhändertagande av 
kvinnor som utsatts för våld. Programmet sammanställdes under år 
2000. 

Socialnämnden antog den 2 september 2004, § 72, en reviderad 
upplaga av programmet. 

Socialnämndens ordförande Annica Eriksson (s) har i skrivelse från 
den 8 juni 2005 bland annat påpekat vikten av att våldet mot kvinnor 
och barn uppmärksammas och motarbetas. 

Annica Eriksson föreslår att kommunfullmäktige antar handlingspro-
grammet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för bemötande och 
omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att programmet revideras vart tredje år. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Ahlins tilläggsförslag. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-08-30 

 
   
 Ks § 87  
 Au § 226 Dnr 205/2005.736 
 

Justering av taxan för färdtjänst 

Ärendebeskrivning När Länstrafiken övertog ansvaret för färdtjänsten i länet år 2001 
beslutades att grunden för den egenavgift som färdtjänstinnehavaren 
betalar, skulle vara kopplad till den taxa som tillämpas vid resa med 
Länstrafikens expressbussar. 

Förändringar i taxan måste beslutas i varje deltagande kommuns 
fullmäktige samt i landstingets fullmäktige. 

Sedan 2001 har taxan för expressbussar höjts ett antal gånger men 
inte taxan för färdtjänst.  

Länstrafiken föreslår i skrivelse från den 5 juli 2005 att länets 
kommuner beslutar att taxan för resa i färdtjänsten justeras till samma 
nivå som nu gäller för expressbussresa, och att denna taxa gäller från 
och med den 1 oktober 2005. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att taxan för resa i färdtjänsten justeras 
till samma nivå som nu gäller för expressbussresa, och att denna taxa 
gäller från och med den 1 oktober 2005. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-08-23 

 
   
 Ks § 88  
 Au § 214 Dnr 180/2005.044 
 

Omdisponering av kultur- och fritidsnämndens medel för 
skogsverksamhet från drift- till investeringsbudget 

Ärendebeskrivning Förvärvet av Yxhults industriområde med tillhörande skogsegen-
domar har medfört nya och större åtaganden för kultur- och fritids-
förvaltningens skogsverksamhet. 

Ett transportfordon för transport av personal och material, kostnad ca 
140 000 kronor, samt en griplastarvagn för transporter vid till 
exempel skogsavverkning och slyröjning, kostnad ca 90 000 kronor, 
behöver införskaffas. 

Den nytillkomna skogsarealen beräknas ge ökade intäkter som kan 
finansiera inköpen av fordon. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 juni 2005, § 38, föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att 230 000 kronor från driftbudgetens 
verksamhet 813160 omdisponeras till kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget för inköp av transportfordon och griplastarvagn. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att 230 000 kronor från driftbudgetens 
verksamhet 813160 omdisponeras till kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget för inköp av transportfordon och griplastarvagn. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-08-30 

 
   
 Ks § 89  
 Au § 227 Dnr 291/2004.106 
 

Ansökan till kompetensstegen 

Ärendebeskrivning Regeringen kommer under åren 2005-2007 att avsätta drygt en mil-
jard kronor till Kompetensstegen – ett led i utvecklingen av kvaliteten 
inom vård och omsorg om äldre. 

Stödet kan sökas av kommuner och ges i form av skattereduktion. 
Stödet ska ses som utvecklingsmedel för ett strategiskt arbete och inte 
som projektpengar för en begränsad tidsperiod. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 december 2004, 
§ 313, att Kumla kommun skulle anmäla sitt intresse för medverkan i 
kompetensstegen. 

Kommunstyrelsen är sökande och socialnämndens ordförande Annica 
Eriksson (s) föreslår därför i skrivelse från den 23 augusti 2005, att 
kommunstyrelsen antar förslag till ansökan om medel ur Kompetens-
stegen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till ansökan om medel ur Kompetens-
stegen. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Socialnämnden 

Socialdepartementet 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-09-07 

 
   
   
 Ks § 91  
 

Information – Projekt Kumla mot narkotika 

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

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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