
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2004-10-05 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, tisdagen den 5 oktober 2004, 
 klockan 17.00 – 18.25 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Marianne Arvidsson (s) Berry Keller (m), tjg ers 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Katarina Hansson (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers  Lisbet Björklund (s) Liselott Schöllin (kd) 
 Bert Eriksson (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Gunnel Kask (s) Jan Engman (c) 
 Maria Rönnbäck (c) Mårten Franzson (v) 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ola Bosshammar § 106 
 Thage Arvidsson Kenth Ericzon § 106 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 98-106 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Näm nd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2004-10-05 
 

Datum för uppsättande 2004-10-08 Datum för nedtagande 2004-11-02 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2004-10-05 

  
   
   

 Ks § 98  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 7, 9, 20, 21 och 22 september 2004. 

_____ 
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 Ks § 99  
 Au § 240 Dnr 230/2004.252 

 
Förvärv av fastigheter från Yxhult AB i konkurs  

Ärendebeskrivning Avtal har upprättats mellan Yxhult AB i konkurs, genom dess 
konkursbo företrätt av konkursförvaltaren advokat Sven-Olof Skog-
lund, och Kumla kommun, där Kumla kommun av Yxhult AB i kon-
kurs, förvärvar ett antal fastigheter till en sammanlagd kostnad av 
6 778 000 kronor. 

Tillträdesdag är den 1 december 2004. 

Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Kumla i 
särskilt beslut godkänner detsamma samt att Plena AB som pantha-
vare i fastigheterna Kumla Kvarntorp 6:1, Kumla Norrtorp 5:1 samt 
Kumla Bysta 1:5 lämnar sitt godkännande. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner avtalet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-05 

  
   
 Ks § 100  

 Au § 242 Dnr 226/2004.101 
 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

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

Kommunledningskontoret har den 30 september 2004 upprättat redo-
visning gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är 
under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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 Ks § 101  

 Au § 241 Dnr 133/2004.002 
 

Översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen 

Ärendebeskrivning I samband med införande av ny kommunallag 1991 antogs nya 
reglementen för kommunens samtliga nämnder, inklusive kommun-
styrelsen. Därefter har en del förändringar gjorts i reglementena med 
anledning av ny lagstiftning och förändring i uppgiftsfördelningen 
mellan nämnderna. 

En hel del lagändringar och beslut av kommunfullmäktige har dock ej 
tagits in i reglementena för berörda nämnder och det finns behov av 
att komplettera samtliga reglementen för en mer rättvisande bild av 
nämndernas aktuella uppgifter och befogenheter. 

Utredare Torild Hilmersson har den 6 maj 2004 inkommit med för-
slag till förändrade reglementen för nämnderna och föreslår att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslagen till 
kommunens nämnder för yttrande senast den 15 september 2004. 

Arbetsutskottet beslutade den 18 maj 2004, § 146, att remittera 
förslagen till kommunens nämnder för yttrande senast den 
15 september 2004. 

Utredare Torild Hilmersson har efter att ha tagit del av remissytt-
randen från respektive nämnd sammanställt förslag till reglementen 
för respektive nämnd samt förslag till arbetsordning för kommunsty-
relsen och nämnder inom Kumla kommun. 

Vidare föreslår Hilmersson att kommunfullmäktige upphäver beslutet 
från kommunfullmäktige den 17 september 2004, § 52, vad avser 
delegation till kommunstyrelsen att besluta om de kommunala 
förvaltningarnas deltagande i EU-projekt. 

Arbetsutskottet  
Förslag  Dan-Åke Moberg (s) föreslår att utredare Torild Hilmersson får i 

uppdrag att presentera förslag till hur en redovisning till kommunsty-
relsen av beslutade EU-projekt skall ske.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget med Mobergs tilläggs-
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-10-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-05 

  
   
 Ks § 102  

 Au § 243 Dnr 229/2004.002 
 

Förslag till reglemente för intern kontroll av ekonomi och 
verksamhet 

Ärendebeskrivning I kommunallagen stadgas att kommunstyrelsen och nämnderna skall 
se till att den interna kontrollen är tillräckligt. En viktig del i 
kommunrevisionens uppgift är att granska att den interna kontrollen 
hos kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. 

Utredare Torild Hilmersson har den 29 september 2004 inkommit 
med förslag till reglemente för intern kontroll av ekonomi och 
verksamheter. Syftet med reglementet är att säkerställa att kommun-
styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll. 

Förslaget har arbetats fram av en grupp ekonomer från kommunerna i 
sydnärke samt Karlskoga och Degerfors i samverkan med Komrev. 
Förslaget har presenterats vid en konferens med deltagande från 
sydnärkekommunerna. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

7 

 
  

Kommunstyrelsen 2004-10-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-05 

  
   
 Ks § 103  

 Au § 244 Dnr 228/2004.042 
 

Förslag till intern kontrollplan år 2005 för kommunstyrelsen 
exklusive tekniskt kontor 

Ärendebeskrivning Enligt det förslag till reglemente för intern kontroll av ekonomi och 
verksamhet som tagits fram skall kommunstyrelsen och nämnderna 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Utredare Torild Hilmersson föreslår i skrivelse från den 
28 september 2004   

att förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen exklusive 
tekniskt kontor antas, samt 

att nämnderna uppmanas att i samband med internbudgeten anta 
internkontrollplaner för den egna verksamheten. 

Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige antar förslag till 
reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning att fullmäktige antar förslag till reglemente för 

intern kontroll av ekonomi och verksamhet beslutar kommunstyrelsen 

att anta förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen exklusive 
tekniskt kontor, samt att  

uppmana nämnderna att i samband med internbudgeten anta intern-
kontrollplaner för den egna verksamheten. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Tekniska kontoret 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen 2004-10-05 

  
   
   

 Ks § 104 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 2004-10-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-05 

  
   
 Ks § 105  

 Au § 245 Dnr 235/2004.702 
 

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Ärendebeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:173) för 
servering alkoholdrycker vid serveringsstället Bowlinghallen, 
Kumlahallen, har inkommit från Bowlinghallen Kumla HB. 

Kommunens alkoholhandläggare har i utredning från den 
28 september 2004, föreslagit  

att kommunstyrelsen meddelar Bowlinghallen Kumla HB serverings-
tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av starköl och vin 
till slutna sällskap med serveringstiderna 17.00 – 24.00 vardagar, och 
14.00 – 24.00 fredag till söndag, samt  

att villkor enligt alkohollagens 7 kap 5 §, 3 st, kopplas till tillståndet 
så att alkoholservering ej medges i bowlinghallen under tider då 
allmänheten har tillträde till lokalerna. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen meddelar Bowlinghallen Kumla HB serverings-

tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av starköl och vin 
till slutna sällskap med serveringstiderna 17.00 – 24.00 vardagar, och 
14.00 – 24.00 fredag till söndag, samt  

villkorar tillståndet enligt alkohollagens 7 kap 5 §, 3 st, så att alko-
holservering ej medges i bowlinghallen under tider då allmänheten 
har tillträde till lokalerna. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Patrik Germer för vidare expediering 
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Kommunstyrelsen 2004-10-05 

  
   
   

 Ks § 106 Dnr 69/2002.761 
 

Information – Projekt Kumla mot narkotika 

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

_____ 
  
 


