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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen   1995-12-06

Plats och tid Stadshuset, Storrummet
onsdagen den 6 december 1995, kl 17.00-17.55

Beslutande      Dan-Åke Moberg, ordf
Marianne Arvidsson
Annica Eriksson
Sven-Ove Cederstrand
Tony Blom
Kjell Hellberg
Gulli Wallgren
Carl-Gustav Thunström
Rolf Östman
Torbjörn Ahlin
Ola Daréus
Leif Grahn
Barbro Holmqvist

Ej tjg ers Björn Eriksson
Åke Sundeqvist
Sofia Jonsson
Per Holm

Övriga Brittmarie Sandahl, sekr
Thage Arvidsson

Justerare Torbjörn Ahlin

..............................     §§ 113-130
Sekreterare Brittmarie Sandahl

...............................
Ordförande Dan-Åke Moberg

.............................................
.
Justerare       Torbjörn Ahlin
_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-12-06



2

Datum för Datum för
uppsättande 1995-12-08 nedtagande     1996-01-02

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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



3

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Ks § 113

Anmälan av arbetsutskottets och byggutskottets
protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott
genom protokoll av den 21 och 28 november 1995
samt kommunstyrelsens byggutskott genom
protokoll av den 21 november 1995.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-21

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
kretsloppstänkande 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.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-21

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.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

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 läns-
styrelsen.

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.
_____
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Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

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.
_____



12

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

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.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Ks § 119

Au § 262 Dnr 1995.2247.003

Ändring av kommunstyrelsens reglemente med
anledning 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
uppgifter enligt alkohollagen, samt

att till följd härav komplettera
kommunstyrelsens reglemente enligt förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

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.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Ks § 121

Au § 264 Dnr 1995.2248.002

Delegation av beslut enligt alkohollagen

Förslag till delegation av beslut enligt
alkohollagen har utarbetats.

Sydnärkesgruppen har den 2 november 1995
beslutat rekommendera respektive kommunal nämnd
att anta förslaget till delegation av beslut
enligt alkohollagen.

Arbetsutskottet föreslår, under förutsättning av
fullmäktiges beslut att kommunstyrelsen skall
fullgöra kommunens uppgifter enligt
alkohollagen,  kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget till delegationsordning, samt

att under tiden fram till dess den gemensamma
alkohol- och tillståndshandläggaren  tillträtt sin tjänst skall
delegationen gälla för av socialnämnden utsedd person.

_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Socialnämnden

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Ks § 122

Au § 266 Dnr 1995.2244.046

Åtgärder med anledning av ny stiftelselag

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

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse av
den 13 november 1995 förslag i ärendet. I bilaga
till skrivelsen redovisas förslag till
namnändring av de stiftelser som förvaltas av
kommunen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslag till namnändring av de
stiftelser som förvaltas av kommunen,

att hos länsstyrelsen ansöka om dispens från
bokföringsskyldigheten för Stiftelsen samfond
för utdelning till behövande inom Kumladelen av
Kumla kommun, Stiftelsen Aina och Paul
Johanssons fond samt Stiftelsen Stig Johanssons
minne,

att anmäla Stiftelsen samfond för utdelning till
behövande inom Kumladelen av Kumla kommun,
Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond samt
Stiftelsen Stig Johanssons minne för
registrering i stiftelseregistret, samt

att de av kommunen förvaltade stiftelserna
årligen i efterskott skall belastas med en
ersättning till förvaltaren motsvarande en
procentenhet av avkastningen.
_____
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Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomienheten
A Ericson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

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 fullmäktige. Hittills har revision av
kommunens fondförvaltning 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.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-21

Ks § 124

Au § 252 Dnr 1995.2239.050

Inköpssamverkan mellan kommunerna i Örebro län

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 1995,
§ 11, att delta i den av Kommunförbundet Örebro
län organiserade inköpssamverkan mellan
kommunerna i länet.

Styrelsen för Kommunförbundet Örebro län har vid
sammanträde den 2 november 1995 behandlat
förslag till avtal om fortsatt inköpssamverkan i
länet samt frågan om formerna för finansiering
av sådan verksamhet. Styrelsen beslutade
rekommendera länets kommuner att godkänna
förslaget till avtal.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna avtalet, samt

att för finansiering av kostnaden för 1996
ianspråkta medel ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter i 1996 års budget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
KÖL
Kommunens förvaltningschefer + handl
H Matteusson + handl

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Ks § 125

Au § 267 Dnr 1995.2087.100

Yttrande över Regionberedningens betänkande
Regional framtid (SOU 1995:27)

Kumla kommun har beretts tillfälle avge yttrande
över Regionberedningens slutbetänkande Regional
framtid (SOU 1995:27). Remissvaren skall vara
inkomna till Civildepartementet senast den 29
december 1995.

Sydnärkesgruppen har låtit utarbeta förslag till
yttrande från kommunerna i Sydnärke.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta yttrandet.
_____

Sven-Ove Cederstrand föreslår ändring i
yttrandet avseende skogsvårdsstyrelsens
inordnande i länsstyrelsen.

Torbjörn Ahlin tillstyrker arbetsutskottets
förslag med Cederstrands ändringsförslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag med
Cederstrands ändringsförslag.

Barbro  Holmqvist reserverar sig skriftligt mot
beslutet.
_____
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Exp:
Civildepartementet + skrivelse

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-21

Ks § 126

Au § 251 Dnr 1995.2237.041

Målstyrning - resursfördelningssystem

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 1994, § 24,
att en modell för resursfördelning som
utarbetats i samarbete med KOMREV skulle
tillämpas för barn- och utbildningsnämndens och
socialnämndens verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att arbetet med
resursfördelning skulle fortsättta med
målsättningen att modellen skulle omfatta
kommunens samtliga nämnder.

Ekonomichefen redovisar i skrivelse av den 8
november 1995 det fortsatta arbetet med
tillämpning av resursfördelningssystemet. Vissa
förändringar har visat sig erforderliga för att
kunna ha likartade system för samtliga nämnder.

Ekonomichefen föreslår

att resursfördelningsmodellen förändras på så
sätt att verksamhetsöversikterna
fortsättningsvis endast användes som ett bland
flera hjälpmedel vid budgetering, uppföljning
och resultatbedömning, samt

att arbetet med utveckling av
verksamhetsöversikterna går vidare med de
intentioner som redovisas i skrivelsen som
grund.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar
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att bifalla förslaget, samt

att uppdra åt ekonomichefen att göra ett  för-
tydligande till   texten i tredje stycket sidan

2 i Exp: ovannämnda skrivelse.
R Salomonsson _____
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Ks § 127

Au § 265 Dnr 1994.2107.005

Riktlinjer för IT-säkerhet inom Kumla kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 1995,
§ 63, att anta förslag till informations- och
säkerhetsstrategi för Kumla kommun.

Till denna strategi har nu utarbetats en mer de-
taljerad anvisning benämnd "Riktlinjer för IT-säkerhet i Kumla
kommun".

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa utarbetade riktlinjer att gälla
från och med den 1 januari 1996.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
R Salomonsson
S Engström
Kommunens nämnder

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-21

Ks § 128

Au § 253 Dnr 1995.2241.044

Flyttning av ungdomsbyråns verksamhet samt
överföring av anslag för lokalkostnader

Personalchefen föreslår i skrivelse av den 15
november 1995 att ungdomsbyråns verksamhet
flyttas till AGE-huset från och med den 1
januari 1996 och att ungdomsbyrån och NAVET
samutnyttjar lokalerna.

Vidare föreslås att 190 000 kronor överföres
från kommunstyrelsens driftbudget 1996 till
kultur- och fritidsnämndens driftbudget för
täckande av del av hyreskostnaderna för
ungdomsbyråns lokaler.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla personalchefens förslag.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Ekonomienheten
Kultur- och fritidsnämden
B Nilsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-28

Ks § 129

Au § 268 Dnr 1995.2254.044

Begäran om omdisponering av investeringsanslag
för iordningställande av datorhall

IT-samordnaren har i skrivelse av den 24
november 1995 föreslagit att 85 000 kronor
omdisponeras från projekt 1122, datorutrustning,
till projekt 0152, ombyggnad datorhall.

Arbetutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Ekonomienheten
S Engström

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen               1995-12-06

Ks § 130

Val av ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens byggtekniska utskott 1996-1998

De politiska partierna har avgivit nominering
till val av ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens byggtekniska utskott.

Ordföranden redovisar följande förslag:

Ledamöter        Ersättare

Dan-Åke Moberg (s)       Marianne Arvidsson (s)
Eie Larsson (s)        Tony Blom (s)
Annica Eriksson (s)      Carl-Gustav Thunström

(s)
Torbjörn Ahlin (c)       Börje Åström (fp)
Leif Grahn (kds)         Sofia Jonsson (c)

Ordförande: Dan-Åke Moberg (s)
Vice ordförande: Eie Larsson (s)

Barbro Holmqvist föreslår Johan Lagerfelt (m)
som ledamot i byggtekniska utskottet i stället
för Leif Grahn (kds).

Valet sker genom omröstning med slutna sedlar.

Till rösträknare utses Dan-Åke Moberg och
Torbjörn Ahlin.

Omröstningen utfaller med 12 röster för
ledamöter enligt ordförandens förslag och 1 röst
för Barbro Holmqvists förslag. Samtliga
valsedlar är giltiga.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att till ledamöter i kommunstyrelsens
byggtekniska utskott välja
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Dan-Åke Moberg (s)
Eie Larsson (s)
Annica Eriksson (s)
Torbjörn Ahlin (c)
Leif Grahn (kds)

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-12-06

Ks § 130, forts

Vidare beslutar kommunstyrelsen

att till ersättare i kommunstyrelsens
byggtekniska utskott välja

Marianne Arvidsson (s)
Tony Blom (s)
Carl-Gustav Thunström (s)
Börje Åström (fp)
Sofia Jonsson (c)

att till ordförande välja Dan-Åke Moberg och
till vice ordförande Eie Larsson.
_____
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Exp:
Resp vald
Personalenheten
B Örtegren
A Ericson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-12-06

Datum för Datum för
uppsättande 1995-12-08 nedtagande     1996-01-02

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


