SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-02-02

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf §§ 14-20
Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf § 13
Urban Widmark (m)
Margareta Axelsson (s)
Lennart Westdahl (s)
Margareta Sundin (s)
Alf Nilsson (s)
Sven-Erik Andersson (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)
Sven Jönsson (s) § 13

Ersättare

Jan Nilsson, Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén,
Marianne Littke, Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

John Bruun

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2005-02-21

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Paragrafer §§ 13-20

Ordförande

Bengt Andersson §§ 14-20

Lars Olsson § 13

Justerare

John Bruun

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2005-02-02

Anslagsdatum

2005-02-22

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

JB

Anslagets nedtagande 2005-03-18

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-02-02

2

Dnr 2005.54

048

Föreningsanslag 2005
Ks au 2004-01-19, § 17
Föreningarna har inkommit med ansökningar om bidrag.
Ekonomikontoret har enligt tidigare principer gjort ett
förslag till sammanställning över bidrag till föreningar.
I detta ärende deltar inte Bengt Andersson pga jäv. Lars
Olsson tjänstgör som ordförande.
Pär Palmgren yrkar att Medborgarhusföreningen upa inte
ska erhålla bidrag.
Ordföranden ställer beträffande bidrag till Medborgarhusföreningen upa proposition på bifall eller avslag och finner
det avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition ställs upp: ” Den som bifaller
bidrag röstar ja. Den som inte vill ge bidrag röstar nej.”
Lars Olsson röstar ja. Pär Palmgren röstar nej.
Med ordförandens utslagsröst bifalls bidrag till Medborgarhusföreningen upa.
Ordföranden ställer därefter proposition på bidrag enligt förslaget i övrigt och finner det bifallet.

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-02-02

Sid

3

Ks au § 17 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja bidrag till föreningar för 2005 enligt upprättat
förslag.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
KS 2005-02-02, § 13
Lars Olsson tjänstgör som ordförande. Bengt Andersson
deltar inte i överläggningen eller beslutet i ärendet på grund
av jäv. Sven Jönsson tjänstgör som ledamot.
Pär Palmgren yrkar att bidrag inte skall lämnas till
Medborgarhusföreningen u p a. I detta instämmer
John Bruun och Robin Gustavsson.
John Bruun yrkar att Sösdalaortens bygdegårdsförening
skall få samma bidrag i årsanslag som föregående år d.v.s.
61 000 kronor.
Ordföranden ställer först proposition på bidrag till samtliga
föreningar utom Sösdalaortens bygdegårdsförening och
Medborgarhusföreningen u p a och finner det bifallet.
Därefter ställer han proposition på bifall eller avslag på
bidrag till Medborgarhusföreningen u p a och finner det
bifallet.
Slutligen ställer han beträffande bidrag till Sösdalaortens
bygdegårdsförening proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels John Bruuns yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder John
Bruuns yrkande röstar nej.”
Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-02-02

Sid

4

Ks § 13 forts
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Margareta Axelsson, Lennart Westdahl,
Margareta Sundin, Alf Nilsson, Sven-Erik Andersson,
Per-Åke Purk, Sven Jönsson och Lars Olsson.
Följande röstar nej: Urban Widmark, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag till föreningar för 2005 enligt upprättat
förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets, och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande
beträffande Medborgarhusföreningen.
Folkpartiets och folkets väls ledamöter reserverar sig till
förmån för yrkandet beträffande bidrag till Sösdalaortens
bygdegårdsförening.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-02-02

5

Dnr 2004.734

170

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor –
förebyggande verksamhet och räddningstjänst - för
Hässleholms kommun
Ks au 2005-01-19, § 21
I lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, som trädde i
kraft den 2004-01-01, är det krav på att kommunerna ska
ha ett handlingsprogram som rör förebyggande verksamhet
och räddningstjänst.
Handlingsprogrammet ska innehålla mål för kommunen för
att uppfylla de nationella målen och verksamhetsmålen som
finns i lagen utifrån de risker som förekommer i kommunen.
Räddningstjänsten har upprättat handlingsprogram som
behandlar de risker som finns i Hässleholms kommun som
kan föranleda en räddningsinsats.
Byggnadsnämnden har 2004-12-14, § 362 godkänt det
reviderade förslaget till handlingsprogram 2004-12-07 samt
föreslår att kommunfullmäktige antar programmet.
Programmet har varit ute på samråd och yttranden har
inkommit.
Handlingsprogrammet ersätter räddningstjänstplanen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor - förebyggande verksamhet och räddningstjänst
- för Hässleholms kommun
______

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-02-02

6

KS 2005-02-02, § 14
Torsten Ising yrkar att det i handlingsplanen även skall
anges att kommunen skall verka för att det utöver
brandvarnare skall finnas brandsläckare.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta upprättat handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor – förebyggande verksamhet och
räddningstjänst- för Hässleholms kommun, med tillägget att
under p 3.1.1 Förebyggande verksamhet ska anges att
kommunen skall verka för att det skall finnas brandsläckare
i bostäder.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden
Kommunal författningssamling

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-02-02
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Dnr 2004.729

170

Taxa för onödigt utlöst automatiskt brandlarm
Ks au 2005-01-19, § 24
Byggnadsnämnden föreslår att taxan för onödigt automatiskt brandlarm höjs till 3 600 kronor per tillfälle.
Kommunfullmäktige har tidigare antagit taxan.
I samband med ny lagstiftning inom räddningstjänstområdet
åläggs ett större ansvar för bl.a. den förebyggande verksamheten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för onödigt utlöst automatiskt brandlarm.
./. Bilaga
______
KS 2005-02-02, § 15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Bilaga: Taxa

Beslut till
Kommunal författningssamling

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-02-02
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Dnr 2005.23

101

Svar på motion om reservkraft till äldreboende m.fl.
Ks au 2005-01-19, § 25
Christer Ceasar har i motion föreslagit att det görs en
utredning av kostnader och möjligheter att förse äldreboenden och servicelägenheter med reservkraft.
Kommunledningskontoret anför att under arbetet med
effekterna av den storm som i dagarna drabbat bl.a. kommunen har ett antal frågor/åtgärder uppmärksammats som
skulle förbättra kommunens beredskap. Ett exempel på
sådana är anskaffning och förberedelse för inkoppling av
ytterligare reservkraft. Ett annat exempel är anskaffning av
ett utvidgat hållbart kommunikationssystem. Ett möte med
berörda verksamheter har planerats för att sammanfatta
vunna erfarenheter. Preliminärt datum har redan bestämts.
Avsikten är att med ledning av dessa erfarenheter framlägga förslag till konkreta åtgärder.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen att
utarbeta förslag till konkreta åtgärder för att höja kommunens beredskap för händelser av bl.a. nu aktuellt slag.
______
KS 2005-02-02, § 16
Christer Caesar tackar för svaret.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-02-02

9

Anmälan av delegationsbeslut
KS 2005-02-02, § 17
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2005.37
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 2005-01-14
2005.36
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 2005-01-15
2005.32
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2005-01-14
2005.35
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2005-01-15
2005.33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2005-01-14
Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-02-02

Sid
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Ks § 17 forts
2005.34
002
Kommunledningskontoret – Delegationsbeslut fattade av ITchefen
2005.64
002
Kommunledningskontoret – Delegationsbeslut fattade av
näringslivschefen
2005.68
002
Arbetsmarknad och kompetensutveckling –
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2005-01-12, 2005-01-19

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-02-02

Sid

11

Övriga anmälningar
KS 2005-02-02, § 18
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2005.2
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2004-12-31
2005.3
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per
december 2004
2005.8
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik december
2004
2004.593
214
Byggnadsnämnden – Intyg laga kraft, Ekstaven 3
2004.643
219
Byggnadsnämnden – Intyg laga kraft, Läreda, Röinge 7:83
2005.72
531
Statistik angående resande med stadsbuss i Hässleholm
2000 till 2004
2005.88
611
Föräldraföreningen, barn och elever samt invånare i
Farstorp – Öppet brev angående förslaget om nedläggning
av Farstorps skola
2005.16
530
Hästveda Företagarförening – Tågstopp i Hästveda

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-02-02
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Ks § 18 forts
2005.57
799
Regeringskansliet, Socialdepartementet – Tack för insatser i
samband med flodvågskatastrofen
2005.51
140
Region Skåne, Planering o Miljö – Information angående
bredbandsbidrag i Skåne
2005.87
107
Kommunförbundet Skåne – Förbundsmöte 2005-05-27
Kommunförbundet Skåne, Styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2004-12-17
2005.27
160
Försvarsmakten, Södra Skånska regementet –
Minnesanteckningar förda vid särskild samarbetsnämnd
2004-12-16 på P 7 Revingehed
Tackkort

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-02-02
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Dnr 2005.60

102

Val av ombud till kommunförsäkringsbolaget
Kommunassurans Syd AB
KS 2005-02-02, § 19
Val av ombud till kommunförsäkringsbolaget
Kommunassurans Syd AB under bildande.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ombud utse Bengt Andersson och till ersättare utse
Sonny Månsson.

Beslut till
Kommunassurans Syd AB
Bengt Andersson
Sonny Månsson
Troman

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-02-02

14

Dnr 2005.1

041

Ombyggnad av Klockaregårdens servicehus i Vinslöv
KS 2005-02-02, § 20
Arbetsmiljöverket har i underrättelse 2005-01-14 bl.a.
påpekat vissa fysiska brister avseende arbetsmiljön i
Klockaregårdens servicehus, Vinslöv.
I fastställd investeringsbudget finns avsatt 13,8 miljoner
kronor (2004 1,8 miljoner kronor och 2005 12 miljoner
kronor) för ombyggnadsåtgärder av Klockaregården. Vid
förstudie inför ombyggnaden har konstaterats att ytterligare
medel erfordras.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden att verkställa ombyggnation
av Klockaregården på sätt att arbetsmiljöverkets
påpekanden åtgärdas under åren 2005-2006,
att i särskilt beslut ställa erforderliga ytterligare medel för
ändamålet till tekniska nämndens förfogande, samt
att överlämna detta beslut till arbetsmiljöverket.

Beslut till
Omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Arbetsmiljöverket
Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-02-02

Information
Information om tillsättandet av fritidschef.

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

Sid

15

Bilaga
Kommunstyrelsen
2005-02-02, § 15

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

TAXA FÖR ONÖDIGT UTLÖST AUTOMATISKT
BRANDLARM
FÖRSLAG
Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28, § 132, med ändring senast av
kommunfullmäktige 2005- 0 -01. (byggnadsnämnden 2003-12-09)
att gälla fr.o.m. 2005-0 -01

Avgiften är 3 600 (3300) kronor per tillfälle.

2005-02-08

1

F6

