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1
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Justering

B-AT

PP

Paragrafer §§ 1-18

Anslagets nedtagande 2007-02-12

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

2

§1

Ändring av föredragslistan

Kommunstyrelsens beslut
Följande tillägg görs till ärendelistan:
-

Försäljning av industrifastighet Bjärnum 210:1
Redovisning av kapitaltillskott till Hässleholms Vatten AB
Ändring av bolagsordningar för kommunens helägda
aktiebolag avseende ersättare för lekmannarevisorer
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamöter i förhandlingsutskottet
Rättegångsfullmakt
Inbjudan till drogstämma

Ärende nr. 4 utgår eftersom det inte finns något förslag till
beslut.
Ärende nr. 9 behandlas först.

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

3

§2

Investerings Budget 2007-2009 – för
Hässleholms Fjärrvärme AB,
Dnr 2006.991

041

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Bolagets investeringsplan för 2007-2009 godkänns,
exklusive ny biopanna i Hässleholm.
Kommunen går i borgen såsom för egen skuld för banklån motsvarande 112 miljoner kronor avseende investeringar 2007-2009.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingar beträffande borgen.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Hässleholm Fjärrvärme AB har enligt styrelseprotokoll 5/06 2006-12-19 beslutat godkänna framtagen
investeringsplan för åren 2007-2009.
Styrelsen har under de kommande tre åren (2007-2009)
beslutat att investera 101 miljoner kronor i kulvertutbyggnad och därmed ansluta ca 800 villor (inkl Östervärn)
och ett antal större fastigheter och industrier i Hässleholm
och Tyringes tätorter. Dessutom, under samma period,
beräknar bolaget att investera i befintliga produktionsanläggningar för ca 65 miljoner kronor.

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

4

KS § 2 forts
För att kunna genomföra dessa investeringar bedömer bolaget att nya lån behövs om 112 miljoner kronor för vilka
kommunen föreslås gå i borgen.
______
KS AU 2007-01-10 § 15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Bolagets investeringsplan för 2007-2009 godkänns,
exklusive ny biopanna i Hässleholm.
Kommunen går i borgen såsom för egen skuld för banklån motsvarande 112 miljoner kronor avseende investeringar 2007-2009.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingar beträffande borgen.

____________________
Beslut sänt till:
ek
Hässleholm Fjärrvärme AB

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

5

§3

Sammanträdesdagar 2007
Dnr 2007.42

101

Kommunstyrelsens beslut
Nedanstående sammanträdesdagar beslutas:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

10, 31
28
7 – heldag, 14, 28
2, 23
13
8, 29
26
31
21

Ärendebeskrivning
Ett preliminärt förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens sammanträden har tagits fram. Grunden är
kommunfullmäktiges sammanträden.
_______
KS 2006-11-08 § 157
Kommunstyrelsens beslut

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10
KS § 157 forts
Nedanstående sammanträdesdagar föreslås:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

10, 31
28
14, 28
2, 23
13
8, 29
26
31
21

____________________
Sänt till:
klk

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

Sid

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

7

§4

Exploateringsavtal, Skyrup 1:20
Dnr 2006.988

251

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättade exploateringsavtal mellan Hässleholms kommun och Skyrupsgården AB berörande Hässleholm Skyrup 1:20 godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalen.

Ärendebeskrivning
Skyrupsgården AB äger en större fastighet i Skyrup, Skyrup
1:20 med två olika områden. Det södra området och det
norra området av denna fastighet planeras för utbyggnad av
ett trettiotal bostäder för åretruntboende. Mellan kommunen
och exploatören har två exploateringsavtal upprättats, ett
för varje område.
Exploatören, Skyrupsgården, kommer att anlägga gator och
parker inom områdena. Dessa kommer sedan att ingå i de
idag redan befintliga gemensamhetsanläggningarna i Skyrup.
Detaljplaneförslag för områdena framarbetas. Planavtal har
skrivits med stadsbyggnadskontoret.
________

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

8

KS AU 2007-01-10 § 3
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättade exploateringsavtal mellan Hässleholms kommun och Skyrupsgården AB berörande Hässleholm Skyrup 1:20 godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalen.

____________________
Beslut sänt till:
Exploateringsavd

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2007-01-10

9

§5

Förvärv av del av Fotografen 3, Bjärnum
Dnr 2006.989

251

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Del av fastigheten Fotografen 3, Bjärnum förvärvas av
Bjärnums Industriservice AB, Box 44, 280 20 Bjärnum,
för en köpeskilling om 1 000 000 kronor och på villkor i
övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till köpeavtal
med Bjärnums Industriservice AB för förvärv av del av Fotografen 3, Bjärnum, med en köpeskilling om 1 000 000 kronor.
Området är i detaljplan under arbete utlagt som allmänplatsmark/torg, grönområde och parkering. Området omfattar ca 2 900 kvm.
______
KS AU 2007-01-10 § 4
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

10

KS AU § 4 forts.
-

-

Del av fastigheten Fotografen 3, Bjärnum förvärvas av
Bjärnums Industriservice AB, Box 44, 280 20 Bjärnum,
för en köpeskilling om 1 000 000 kronor och på villkor i
övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

_________________
Beslut sänt till:
Exploateringsavd.

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

11

§6

Försäljning av del av Hässleholm Vinslöv 5:1
Dnr 2007.15

253

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Del av fastigheten Hässleholm Vinslöv 5:1 försäljs till
Omsorg & Fastigheter i Blekinge AB, Ingenjörsgatan 4,
371 38 Karlskrona för en köpeskilling om 460 000 kronor
och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpehandling.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till försäljning av ca 11 000 kvm av Vinslöv 5:1 till Omsorg & Fastigheter i Blekinge AB för en föreslagen köpeskilling om
460 000 kronor.
Bolaget, som sedan tidigare äger vårdfastigheten Vinslöv
4:38, Sjögläntan, planerar en utbyggnad av anläggningen
med ytterligare 30 vårdplatser.
______
KS AU 2007-01-10 § 5
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

12

KS AU § 5 forts.
-

-

Del av fastigheten Hässleholm Vinslöv 5:1 försäljs till
Omsorg & Fastigheter i Blekinge AB, Ingenjörsgatan 4,
371 38 Karlskrona för en köpeskilling om 460 000 kronor
och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpehandling.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

___________________
Sänt till:
Exploateringsavd.

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

13

§7

Investeringsbudget Hovdala slott 2007
Dnr 2006.947

041

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Kulturnämnden beviljas en investeringsbudget för Hovdala slott med 80 000 kronor för utemuséet, 100 000
kronor för Broslättsmodellen samt 200 000 kronor för inköp av maskiner för skötsel av Hovdala slotts park och
trädgård.
Investeringarna ska klassas som anslagstyp 1.
Investeringarna ska finansieras ur ekonomikontorets
budget för oförutsedda investeringar 2007.

Ärendebeskrivning
Enligt utvecklingsplanen för Hovdala slott, som fastställdes i
kommunfullmäktige 2006-04-24, § 69, ska informationen i
utemuséet utökas. Likaså ska informationen om bland annat
Broslätt som finns i stallet i byggnad F kompletteras.
Hovdala slott har genom arbetsmarknadsåtgärden plusjobb,
anställt en person med kompetens att genomföra båda investeringsprojekten. För att denna kompetens inte ska gå
förlorad för detta ändamål ansöker nu kulturnämnden om
en ökad investeringsbudget på 380 000 kronor.
Den befintliga utställningen i utemuséet ska kompletteras
med texter, inspelningar, översättningar, föremål, belysning, ljudinstallationer samt inredning och tillgänglighetsanpassning. Beräknad investeringskostnad är 80 000 kronor.

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

14

KS § 7 forts
Den befintliga Broslättsmodellen ska tillsammans med
Regionmuseet och Statens fastighetsverk kompletteras med
texter, inspelningar, föremål, utökning av modellen, belysning samt ljudinstallationer. Beräknad investeringskostnad
är 100 000 kronor.
Kulturnämnden ansöker också om investeringsmedel för inköp av maskiner för att kunna sköta Hovdala slotts park och
trädgård. Beräknad investeringskostnad är högst 200 000
kronor.
Ekonomikontoret tillstyrker ovan angivna kostnader.
_____
KS AU 2007-01-10 § 10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Kulturnämnden beviljas en investeringsbudget för Hovdala slott med 80 000 kronor för utemuséet, 100 000
kronor för Broslättsmodellen samt 200 000 kronor för inköp av maskiner för skötsel av Hovdala slotts park och
trädgård.
Investeringarna ska klassas som anslagstyp 1.
Investeringarna ska finansieras ur ekonomikontorets
budget för oförutsedda investeringar 2007.

____________________
Beslut sänt till:
Ek
Kulturförv.

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

15

§8

Jägersborgs IF – anhållan om bidrag för
ombyggnad
Dnr 2006.990

048

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunen uttalar att det finns ett behov av allmänna
samlingslokaler i Jägersborg och att ombyggnaden
därigenom är befogad.
Under förutsättning att statsbidrag beviljas beviljar kommunen bidrag till ombyggnad av klubbhuset med 30 %
av godkänt bidragsunderlag.
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
Bidrag till framtida drift av samlingslokalen kommer inte
att beviljas.

Ärendebeskrivning
Jägersborgs IF anhåller om bidrag för att bygga om sitt
klubbhus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2006-02-08, §
59 en anhållan från Jägersborgs IF om bidrag för ombyggnad av klubbhus. Bidragsunderlaget beräknades till
1 475 000 kronor. Eftersom föreningens ansökan till
Boverket avslogs utbetalades inte bidraget.
Jägersborgs IF har lämnat in en ny ansökan till kommunen
och Boverket. I denna ansökan är kostnaden för ombyggnaden beräknad till 1 875 000 kronor.
_______

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

16

KS AU 2007-01-10 § 11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Kommunen uttalar att det finns ett behov av allmänna
samlingslokaler i Jägersborg och att ombyggnaden
därigenom är befogad.
Under förutsättning att statsbidrag beviljas beviljar kommunen bidrag till ombyggnad av klubbhuset med 30 %
av godkänt bidragsunderlag.
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
Bidrag till framtida drift av samlingslokalen kommer inte
att beviljas.

____________________
Beslut sänt till:
Jägersborgs IF
ek

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

17

§9

Avtal om förhyrning av utökat servicehus
Sjögläntan i Vinslöv
Dnr 2006.992

287

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Hyresavtal med Omsorg&Fastigheter AB avseende
servicehus Sjögläntan godkänns efter nedanstående justeringar, vilka ska redovisas inför fullmäktiges behandling
o justering av hyresnivå pga. ändrat markvärde
o hyresjusteringar beroende på ränteändringar
o vissa smärre förtydliganden

-

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erfoderliga handlingar.
Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att
företräda kommunen gentemot hyresvärden, varvid
kommunledningskontorets lokalförsörjningsavdelning
skall lämna biträde.

-

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

18

KS § 9 forts
Ärendebeskrivning
Hässleholms kommun hyr sedan 1994-11-15 lokaler för
särskilt boende inom fastigheten Hässleholm Vinslöv 4:38.
Fastighetsägaren har efter diskussion med kommunledningskontoret lämnat förslag till om- och tillbyggnad av
anläggningen. Förslaget innebär att anläggningen byggs ut
till att omfatta 46 lägenheter samt olika servicefunktioner.
Kommunen föreslås hyra anläggningen under 20 år till en
hyra som baseras på dels ränteläget och dels indexutvecklingen. Kommunens bedömda kostnader för förhyrningen
framgår av upprättad beräkning.
_______
KS AU 2007-01-10 § 16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Hyresavtal med Omsorg&Fastigheter AB avseende
servicehus Sjögläntan godkänns efter nedanstående justeringar, vilka ska redovisas inför fullmäktiges behandling
o justering av hyresnivå pga. ändrat markvärde
o hyresjusteringar beroende på ränteändringar
o vissa smärre förtydliganden

-

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erfoderliga handlingar.
- Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att
företräda kommunen gentemot hyresvärden, varvid
kommunledningskontorets lokalförsörjningsavdelning
skall lämna biträde.
____________________
Beslut sänt till:
Tk
ON
Klk
Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

19

§ 10

Försäljning av industrifastighet Bjärnum
210:1
Dnr 2006.954

253

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Fastigheten Bjärnum 210:1 försäljs till AB Grundstenen
112 395 under namnändring till JR:s Bil & Maskin AB, Boställsgatan 48, 280 20 Bjärnum för en köpeskilling om
415 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat
förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till köpeavtal för försäljning av Bjärnum 210:1 till AB
Grundstenen 112 395 under föreslagen namnändring till
JR:s Bil och Maskin AB, Bjärnum för en köpeskilling om
415 000 kronor.
Fastigheten har följande data:
Tomtareal:
Byggnadsyta:

Ca 2490 kvm efter genomförd
fastighetsbildning
Ca 210 kvm

_______

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

20

KS AU 2007-01-10, § 2
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Fastigheten Bjärnum 210:1 försäljs till AB Grundstenen
112 395 under namnändring till JR:s Bil & Maskin AB, Boställsgatan 48, 280 20 Bjärnum för en köpeskilling om
415 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat
förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

____________________
Beslut sänt till:
Exploateringsavd.

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

21

§ 11

Redovisning av kapitaltillskott till
Hässleholms Vatten AB
Dnr 2006.921

345

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Kapitaltillskottet på 35 miljoner kronor till Hässleholms
Vatten AB skrivs ner och belastar 2006 års redovisning.

Ärendebeskrivning
Kommunen har utbetalat 35 miljoner kronor i kapitaltillskott
till Hässleholms Vatten AB. I kommunens redovisning uppbokas ökade andelar i balansräkningen.
Bolaget kommer under januari att lösa lån för ett belopp
motsvarande tillskottet.
Ekonomikontoret föreslår att allt skrivs ner enligt försiktighetsprincipen. Förfarandet har förankrats med Öhrlings revisorer. Även Rådet för kommunal redovisning anser att kostnadsföring är det normala i kommunerna.
________

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

22

KS AU 2007-01-10 § 17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Kapitaltillskottet på 35 miljoner kronor till Hässleholms
Vatten AB skrivs ner och belastar 2006 års redovisning.

____________________
Beslut sänt till:
ek
Hässleholms Vatten AB

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

23

§ 12

Ändring av bolagsordning för kommunens
helägda aktiebolag avseende ersättare för
lekmannarevisorer
Dnr 2007.10

003

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
- Bolagsordningarna för
Hässleholms Fjärrvärme AB (§7)
Hässleholms Industribyggnads AB (§9)
AB Hässleholmsbyggen (§7)
Hässleholms Vatten AB (§8) och
Hässleholms Renhållare AB (8)
ska ändras så att sista stycket i ovan angivna stadganden
erhåller följande lydelse: ”För samma mandatperiod som
gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i
Hässleholms kommun utse tre lekmannarevisorer.”
- Kommunens ombud vid kommande bolagsstämma erhåller i uppdrag att bevaka att ändringarna beslutas av
respektive bolagsstämma.
Ärendebeskrivning
I kommunens helägda aktiebolag har kommunfullmäktige
att välja tre lekmannarevisorer i varje bolag. Enligt gällande
bolagsordningar för bolagen skall även ersättare för dessa
väljas.

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid

24

KS § 12 forts
Genom ändring i kommunallagen skall ersättare för kommunens revisorer ej längre utses. Det är därför följdriktigt
att inte heller ersättare för lekmannarevisorer i bolagen
utses.
Mot denna bakgrund föreslås att bolagsordningarna för bolagen ändras.
______
KS AU 2007-01-10 § 18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
- Bolagsordningarna för
Hässleholms Fjärrvärme AB (§7)
Hässleholms Industribyggnads AB (§9)
AB Hässleholmsbyggen (§7)
Hässleholms Vatten AB (§8) och
Hässleholms Renhållare AB (8)
ska ändras så att sista stycket i ovan angivna stadganden
erhåller följande lydelse: ”För samma mandatperiod som
gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i
Hässleholms kommun utse tre lekmannarevisorer.”
- Kommunens ombud vid kommande bolagsstämma erhåller i uppdrag att bevaka att ändringarna beslutas av
respektive bolagsstämma.
____________________
Beslut sänt till:
Kfs bolagsordningar
Revisorerna

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid
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§ 13

Val av ersättare kommunstyrelsens
arbetsutskott
Dnr 2007.38

102

Kommunstyrelsens beslut
Följande utses till personliga ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott:
Pär Palmgren (m) för Bo-Anders Thornberg
Lars-Göran Wiberg (c) för Lars Olsson
Lena Wallentheim (s) för Tommy Nilsson
________________
Beslut sänt till:
De valda
TROMAN
PK

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid
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§ 14

Val av ledamöter i förhandlingsutskottet
Dnr 2007.39

102

Kommunstyrelsens beslut
Följande utses till ledamöter ordförande och vice ordförande
i förhandlingsutskottet:
Lars-Göran Wiberg (c) ordförande
Pär Palmgren (m) vice ordförande
Lena Wallentheim (s)
__________________
Beslut sänt till:
De valda
TROMAN
Pk

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid
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§ 15

Rättegångsfullmakt för kommunchefen
Dnr 2007.40

119

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunchef Per Hildingson eller den han i sitt ställe
förordnar befullmäktigas att vid domstolar och övriga
myndigheter utföra och bevaka Hässleholms kommuns
talan med behörighet enligt 12 kap 14 §
rättegångsbalken, varvid fullmakten jämväl omfattar rätt
att utkvittera handlingar och träffa uppgörelse utom
domstol.

Ärendebeskrivning
I inledningen av varje mandatperiod har rättegångsfullmakt
för kommunchefen förnyats. Detta skedde senast
2003-08-06.
________________
Sänt till:
Kommunchef

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid
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§ 16

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
- Följande läggs med godkännande till handlingarna.
2007.22
002
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling –
Delegationsprotokoll avseende anställningsavtal
2006.16
250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar m.m. upp till ett belopp om
högst 200 000 kronor beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2006-12-15
2006.69
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Framställningar till och
yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och
fastighetsbildning beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2006-12-15
2006.67
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2006-12-15
2006.17
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2006-12-15

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid
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KS § 16 forts
2006.68
260
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Arrenden, uthyrning av
bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter samt
avtal, varigenom kommunen tillförsäkras rätt till arrende
eller hyra, såvitt gäller upplåtelser för tid om högst fem år
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2006-12-15
2006.66
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2006-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2006-12-06, 2006-12-13, 2006-12-20

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid
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§ 17

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande läggs med godkännande till handlingarna.
2006.6
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2006-11-30
2006.7
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per
november 2006
2007.9
217
Byggnadsnämnden – Intyg laga kraft angående hävande av
tomtindelning/ fastighetsplan av del av kv. Oberon, Vinslövs
tätort.
2006.983
435
Naturvårdsverket - Beslut om åtgärdsprogram för
tjockskalig målarmussla dnr 402-1361-06-Nv.
2007.3
049
Omsorgsnämnden – Intern kontroll 2006
2006.970
042
Tekniska nämnden – Ekonomiuppföljning 30 november 2006

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid
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KS § 17 forts
2006.737
049
Tekniska nämnden – Intern kontrollplan för 2006
2006.909
149
Utbildnings- och kulturdepartementet – Angående skrivelse
– Isocyanatforskningen i Hässleholm- återförande av anslag
2006.982
730
Samhällsbyggnadsenheten – Kommunal planering för att
tillgodose framtida behov av insatser för äldre och för
personer med funktionshinder
2006.960
112
Länsstyrelsen – Entledigande av borgerlig vigselförrättare
2006.975
149
Kommunförbundet Skåne – Statens aviserade förändringar
inom arbetsmarknad, företagande och trygghetssystem
2006.936
800
Svenska Fotbollsförbundet – Tack för fint arbete Landskamp
U21 herr Sverige – Frankrike

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-01-10

Sid
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§ 18

Inbjudan till drogstämma
Dnr 2007.41

761

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får delta
varvid ersättning utbetalas.

Ärendebeskrivning
Robin Gustavsson anmäler att kommunstyrelsens ledamöter
inbjuds delta i ”drogstämma” den 5 februari 2007.
______________
Beslut sänt till:
klk

Justering

B-AT

PP

Utdraget bestyrkes

