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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen
måndagen den 18 december 1995, kl 18.30-19.10

Beslutande Samtliga ledamöter utom
Carina Andersson (s)              
Håkan Håkansson (s)
Siv Arvebrink (s)
Bength Lundberg (s)
Gunnar Öhrn (mp)
Anna Karlsson (v)

Tjg ersättare   Åke Sundeqvist (s)
Gun-Britt Ahlin (s)
Sven-Inge Carlsson (s)
Liselott Rehnman (s)
Mårten Franzson (v)

Närv ej tjg ers Roger Arvidsson (s)
Sven Sundin (s)
Kent Sundström (fp)

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Gulli Wallgren (s), Anette Larsson (v)

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum
torsdagen den 21 december 1995, kl 17.00.

..............................     §§ 102-113
Sekreterare Torild Hilmersson

..............................................
.....
Ordförande Marianne Arvidsson

...............................................
....
Justerare Gulli Wallgren                Anette Larsson
_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige

Sammantr datum 1995-12-18
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Datum för Datum för
uppsättande     1995-12-22 nedtagande    1996-01-15

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

..............................
Underskrift Birgitta Johansson Ellbén
_
_
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfulmäktige 1995-12-18

Kf § 102

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Carina
Andersson (s) Håkan Håkansson (s), Siv Arvebrink
(s) och Anna Karlsson (v).

Ersättarna Åke Sundeqvist (s), Gun-Britt Ahlin
(s), Sven-Inge Carlsson (s) och Mårten Franzson
(v) har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda
förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Gunnar
Öhrn (mp) befinnes ej närvarande.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-21

Kf § 103

Ks § 114

Au § 249 Dnr 1995.2212.361

Rikard Svärds m fl motion om vägning och
kompostering av sopor

Kommunfullmäktige har den 16 oktober 1995, § 84,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Rikard Svärd m fl framlagd motion om vägning
och kompostering av sopor.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun inför viktrelaterad soptaxa i
den takt som det gamla systemet med sopsäckar
ersätts med maskinellt tömbara sopkärl,

att tiden fram till att sopavtalet med Karlskoga
kommun löper ut hösten 1997 används till att på-
skynda införandet av maskinellt tömbara sopkärl,
samt

att kommunen informerar kommuninvånarna om krets-
loppstänkande och hur man som enskild individ har
en viktig roll i sammanhanget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 31
oktober 1995 åt tekniska nämnden att avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka förslaget.
_____

                           forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kf § 103, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-21

Kf § 104

Ks § 115

Au § 250 Dnr 1995.2216.361

Johan Lagerfelts motion om kommunens sophantering

Kommunfullmäktige har den 16 oktober 1995, § 85,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Johan Lagerfelt framlagd motion om kommunens
sophantering.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att hantera kommunens sopor
i enlighet med riktlinjerna i motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskottet  uppdrog den 31
oktober 1995  åt tekniska nämnden att avge
förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Johan Lagerfelt (m) yrkar att motionen åter-
remitteras.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Lagerfelts
yrkande om återremiss.
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Kommunfullmäktige beslutar vidare att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Kf § 105

Ks § 116

Au § 259 Dnr 1995.2080.702

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riksdagen beslutade den 16 december 1994 om ny
alkohollag (1994:1738). Lagen trädde i kraft den
1 januari 1995 och innebär bland annat att
kommunerna övertar ansvaret för tillståndsgivning
och tillsyn från länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 4 april
l995 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att dels
arbeta fram förslag till alkoholpolitiskt
program, dels ta fram förslag till organisation
för och finansiering av tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen. Arbetsutskottet
beslutade vidare att ta upp frågan för avstämning
i sydnärkesgruppen.

På uppdrag av sydnärkesgruppen har förslag till
riktlinjer för tillståndsgivning utarbetats. Riktlinjerna är
avsedda att ingå som en del i det alkoholpolitiska programmet.

Sydnärkesgruppen har vid sammanträde den 2
november 1995 beslutat rekommendera respektive
kommun att anta förslaget till riktlinjer för
serveringstillstånd.

Socialnämnden har vid sammanträde den 11 november
1995, § 98, tillstyrkt förslaget.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

Exp: att bifalla förslaget.
A Ericson _____
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Kf § 106

Ks § 117

Au § 260 Dnr 1995.2249.049

Förslag till taxa för avgifter enligt
alkohollagen

Enligt alkohollagen (1994:1738) äger kommunerna
rätt att ta ut avgifter för tillstånd och
tillsyn.

Förslag till avgiftssystem och taxa för avgifter
enligt alkohollagen har utarbetats på uppdrag av
sydnärkesgruppen.

Sydnärkesgruppen  har den 2 november 1995
beslutat rekommendera respektive kommun att anta
förslaget.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
A Ericson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Kf § 107

Ks § 118

Au § 261 Dnr 1995.2246.702

Avtal om alkohol- och tillståndshandläggare

Förslag till avtal har upprättats mellan
kommunerna i Sydnärke angående gemensam tjänst
som alkohol- och tillståndshandläggare från och
med den 1 januari 1996.

Sydnärkesgruppen har den 2 november 1995 beslutat
rekommendera respektive kommun att anta förslaget
till avtal.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Barbro Holmqvist föreslår att  andra att-satsen i
bilaga 1 Ansvarsområden tillståndshandläggare
kompletteras med "Informationen skall även  om-
fatta alkoholfria alternativ".

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag med
Holmqvists tilläggsförslag.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Exp:
T Hilmersson
Sydnärkeskommunerna

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Kf § 108

Ks § 119

Au § 262 Dnr 1995.2247.003

Ändring av kommunstyrelsens reglemente med anled-
ning av ny alkohollag

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till
komplettering av kommunstyrelsens reglemente med
anledning av ny alkohollag.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens upp-
gifter enligt alkohollagen, samt

att till följd härav komplettera kommunstyrelsens
reglemente enligt förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
A Ericson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Kf § 109

Ks § 120

Au § 263 Dnr 1995.2245.706

Avgifter vid tillståndsgivning m m avseende
anordnande av visst automatspel

Lagen om anordnande av visst automatspel
(1982:636), samt lagen om ändring i lagen om
anordnande av visst automatspel (1990:104) anger
att avgift för prövning av tillstånd kan tas ut
enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 1983,
§ 20, att avgift skulle tas ut med 150 kronor för
ny ansökan, överföring vid ägarbyte samt
omprövning. Någon uppräkning av beloppet har inte
skett.

Förslag till taxa för avgifter vid tillstånds-
givning m m avseende anordnande av viss
automatspel har utarbetats.

Socialnämnden har den 14 november 1995, § 99,
beslutat rekommendera kommunfullmäktige att anta
förslaget.

Arbetsutskottet förslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
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att bifalla förslaget.
_____

Exp:
A Ericson
Socialnämnden

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kf § 110

Ks § 123

Val av revisorer för kommunens stiftelser

Från och med den 1 januari 1996 gäller ny
lagstiftning för stiftelser. Kumla kommun berörs
närmast i egenskap av förvaltare av
donationsfonder.

Enligt stiftelselagen skall en stiftelse ha minst
en revisor. Valet av revisor skall göras av full-
mäktige. Hittills har revision av kommunens fond-
förvaltning gjorts av kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att till revisorer för de av kommunen förvaltade
stiftelserna (donationsfonderna) för tiden januari 1996 -
december 1998 välja följande

Ledamot        Ersättare

Lennart Eriksson (s)     Arne Östlund (s)
Bo Bergstrand (s)        Rolf Andersson (s)
Andras Hajdu-Rafis (s)   Bengt Jansson (s)
Per Dahlberg (c)        Jan Rohlén (c)
Anders Wärlegård (fp)    Roland Martinsson (kds)
Lars Fastberg (m)        Martin Östlund (m)

att uppdraget ingår i  revisorernas nuvarande
arvode.

_____

Kommunfullmäktige beslutar

att utse revisorer enligt förslaget,

att utse revisorersättare enligt förslaget, samt

att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Exp:
Resp vald
Ekonomiavdelningen

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kf § 111

Avsägelse från kommunalt uppdrag - Håkan
Håkansson

Håkan Håkansson (s) har i skrivelse av den 28
november 1995 avsagt sig uppdragen som ledamot i
fullmäktige samt ersättare i valnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen,

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för
utseende av ny ledamot efter Håkansson, samt

att i övrigt remittera ärendet till valutskottet.
_____
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Exp:
N-A Björk
Länsstyrelsen
Valutskottet

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kf § 112 Dnr 1995.2256.042

Barbro Holmqvists fråga om kommunens kostnad för
mobiltelefoner

Barbro Holmqvist (m) ställer en fråga om
kommunens kostnad för motiltelefoner.

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-12-18

Kf § 113 Dnr 1995.2275.104

Barbro Holmqvists m fl motion om fördelning av
resurserna till oppositionen

Barbro Holmqvist m fl framlade en motion om
fördelning av resurserna till oppositionen.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att resurserna till oppositionen ändras i
enlighet med vad som föreslås i motionen.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_____
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Exp:
B Sandahl

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige

Sammantr datum 1995-12-18

Datum för Datum för
uppsättande     1995-12-22 nedtagande    1996-01-15

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

..............................
Underskrift Birgitta Johansson Ellbén
_
_


