SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-03-31

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.10

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Lena Wallentheim (s)
Lennart Westdahl (s)
Margareta Sundin (s)
Rune Stensby (s)
Lars-Göran Wiberg (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Urban Widmark (m) §§ 47-53
Karin Axelsson (m) §§ 54-55
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Margareta Axelsson, Alf Nilsson,
Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén,
Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Robin Gustavsson

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2004-04-08

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Robin Gustavsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2004-03-31

Anslagsdatum

2004-04-08

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

RG

Paragrafer §§ 47-55

Anslagets nedtagande 2004-05-03

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2004-03-31
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Dnr 2004.32

045

Ansökan om borgen – Hässleholmsbyggen
Ks au 2004-02-04, § 36
AB Hässleholmsbyggen har ansökt om kommunal borgen för
lån på maximalt 23 miljoner kronor avseende nybyggnation
av marklägenheter på tomten Röinge 7:3 samt tomten
Södergården 3 i Hässleholms tätort.
Ekonomikontoret föreslår att borgen tecknas eftersom
nuvarande praxis är att kommunen tecknar borgen för sina
helägda kommunala bolag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja AB Hässleholmsbyggen kommunal borgen såsom
för egen skuld för ett lån på maximalt 23 miljoner kronor
avseende nybyggnation av marklägenheter på fastigheterna
Röinge 7:3 samt Södergården 3,
att som villkor för borgen skall gälla att borgen endast gäller
så länge bolaget är helägt av kommunen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar i ärendet.
______
KS 2004-03-31, § 47
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
AB Hässleholmsbyggen
Ekonomikontoret
Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.139

257

Förköp av fastigheten Hässleholm Sösdala 62:1
Ks au 2004-03-17, § 90
Fastigheten Sösdala 62:1 är belägen i direkt anslutning till
avloppsreningsanläggning för Sösdala som ligger på fastigheten Sösdala 10:3.
Hässleholms Vatten AB har framfört att det är angeläget att
fastigheten förvärvas, dels för undvikande av besvär för
fastigheten avseende lukt eller andra emissioner, dels för
planerad utbyggnad av vassbäddar vilket innebär utökning
av avloppsreningsfastigheten med ca 5000 kvm. Utbyggnad
planeras under 2005.
Köpekontrakt på fastigheten har upprättats 2003-12-09
mellan Peter och Marlene Sandberg som säljare och Kai
Ahlholm och Petra Zschauer som köpare för en köpeskilling
om 450 000 kronor.
Fastighetens föreslås köpas av kommunen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av förköpslagen utöva sin förköpsrätt och
förvärva fastigheten Hässleholm Sösdala 62:1 för en köpeskilling om 450 000 kronor enligt köpekontrakt 2003-12-09,
mellan Peter och Marlene Sandberg samt Kai Ahlbom och
Petra Zscauer,
att i händelse av bestridande av förköpsrätten hos regeringen söka tillstånd till förköp av fastigheten, samt

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 90 forts
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar underteckna erforderliga avtal, skrivelser,
anmälningar och ansökningar i ärendet.
______
KS 2004-03-31, § 48
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Regeringen + handlingar

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.134

340

Godkännande av investeringsprojekt för Vinslövs
vattenförsörjning
Ks au 2004-03-17, § 97
Hässleholms Vatten AB redovisar att de avser att investera i
tre olika projekt i Vinslöv. Sammantaget beräknas de kosta
11-12 miljoner kronor. Bolaget har 2004-02-23 begärt
kommunens ställningstagande.
Av de nya ägardirektivet för kommunens bolag framgår av
punkt 7 att kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas för ”investeringsobjekt och förvärv/försäljning av
viss fast egendom överstigande 10 miljoner kronor”.
Eftersom detta projekt överstiger 10 miljoner kronor krävs
kommunfullmäktiges ställningstagande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att inte ha någon erinran mot att Hässleholms Vatten AB
investerar för 11-12 miljoner kronor i projekt i Vinslöv.
______
KS 2004-03-31, § 49
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Hässleholms Vatten AB

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.162

101

Förteckning över obehandlade motioner per 2003-12-31
Ks au 2004-03-17, § 98
Efter intensifierad genomgång av motioner föreligger
bilagda förteckning per 2003-12-31.
Flera motioner på listan har efter årsskiftet besvarats av
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att lägga förteckningen över obehandlade motioner per
2003-12-31 till handlingarna.
______
KS 2004-03-31, § 50
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.462

101

Motion angående fria drogtester
Kf 2002-09-30, § 163
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke
remitterats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden:
”En missbrukare är berövad sin frihet. Att vara missbrukare
av alkohol och droger leder ofta till kriminalitet, en drogmissbrukare behöver pengar för att finansiera sitt missbruk.
Missbrukarens familj lever i ständig oro.
Alkohol och drogmissbruket debuterar i allt lägre åldrar
bland våra barn. Narkotika har beslagtagits på skolor i
Skåne. Vi är rädda att mörkertalet är stort.
Läget är allvarligt. Ungdomar från Hässleholm ”importerar”
olika droger från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.
Socialnämndens budget tyngs allt mer av dyra institutionsplaceringar, men framför allt handlar det om att rädda
ungdomarna innan det är för sent. Oftast står man som förälder undrande och handfallen inför sina ungdomar. Möjligheterna att ta reda på om barn använder droger är mycket
små om man vill undvika att blanda in myndigheter.
Hässleholms sociala organ, skolan och polisen gör stora
insatser - men det behövs mer. Det är god socialpolitik att
underlätta för föräldrar att ta sitt föräldraansvar och ge dem
möjlighet att kunna kontrollera, i förebyggande syfte, om
barnet använt någon drog. Kommunens uppgift måste vara
att stödja föräldrarna, på föräldrarnas villkor!

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Kf § 163 forts
Därför bör Hässleholms kommun snarast införa kostnadsfria
och anonyma drogtester för barn och ungdomar. Föräldrar
skall kunna ta sitt barn till Barn- och ungdomsenheten och
där genom provtagning få konstaterat ett eventuellt missbruk. Svaret skall givetvis lämnas i samtal mellan socionom,
förälder och barn. Barn och ungdomsenheten skall upplysa
om eventuella åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet.
Yrkande:
Att fria drogtester, i enlighet med ovan, erbjuds till föräldrar
i Hässleholms kommun.
Att beakta detta inför kommande budget.”
______
Ks au 2004-03-17, § 99
Socialnämnden har med ett tjänstemannayttrande som
grund bifallit motionen, § 198/2003. Barn- och utbildningsnämnden har instämt i detta yttrande, § 7/2004.
Socialkontoret har anfört att drogtester kan genomföras. Av
yttrandet framgår dock att drogtesterna inte kan bli
anonyma.
Kostnaden per test är ca 80 kronor i dag. Socialkontoret
anser att innan särskilda medel begärs i budget kan drogtester genomföras under en försöksperiod för att utröna
vilken omfattning det får och därmed vilken kostnad som
uppstår för detta.

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 99 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen genom att under en försöksperiod
t.o.m. 2004-12-31 erbjuda samtal till de föräldrar som är
oroliga för att deras ungdom missbrukar, och erbjuda drogtest till ungdomen via socialkontorets barn- och ungdomsenhetens fältgrupp, drogtester som dock inte kan vara
anonyma.
______
KS 2004-03-31, § 51
Per-Åke Purk yrkar avslag på ärendet.
John Bruun yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändringen att försöket ska vara till 2005-06-30.
I detta instämmer Robin Gustavsson och Lars Olsson.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till
arbetsutskottets förslag med försök till och med 2005-06-30
och dels avslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Per-Åke Purks yrkande röstar nej.”
14 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby, Lars-Göran
Wiberg, Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Urban Widmark, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun, Torsten Ising och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Per-Åke Purk.
Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-03-31

Sid

10

KS § 51 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen genom att under en försöksperiod
t.o.m. 2005-06-30 erbjuda samtal till de föräldrar som är
oroliga för att deras ungdom missbrukar, och erbjuda drogtest till ungdomen via socialkontorets barn- och ungdomsenhet fältgrupp, drogtester som dock inte kan vara
anonyma.
Per-Åke Purk reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.
______

Beslut till
Socialnämnden

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.122

003

Förslag till placeringsregler för kommunens pensionsmedel
Ks au 2004-03-31, § 104
Ekonomikontoret har med extern hjälp utarbetat ett förslag
till nya placeringsregler för kommunens pensionsmedel.
Förslaget innebär att pensionsmedlen skall placeras i tillgångsslagen aktier, certifikat och räntebärande värdepapper
med i placeringsreglerna angivna restriktioner. Ett placeringsråd skall inrättas och träffas minst en gång per kvartal
för att bedöma de externa förvaltarnas prestationer samt
vid behov föreslå omplacering av kapital mellan tillångsslagen.
Gruppledarna var 2004-01-26 inbjudna till ett informationsoch diskussionsmöte kring de nya placeringsreglerna.
Information och möjlighet att ställa frågor angående de nya
reglerna har lämnats till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslaget till nya placeringsregler för kommunens pensionsmedel att gälla from 2004-07-01 eller den
senare tidpunkt ny förvaltare utsetts, samt
att uppdra åt ekonomichefen att utse placeringsrådet.
______

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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KS 2004-03-31, § 52
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.195

042

Årsredovisning 2003
KS 2004-03-31, § 53
Kommunens årsredovisning föreligger för år 2003.
Kommunstyrelsen beslutar
att ”antalet årsarbeten” eller ”manår” och ”antal anställda”
är de begrepp som ska användas vid redovisning av
personal.
att överlämna årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att med godkännande lägga årsredovisningen till
handlingarna.
______

Beslut till
Revisorerna
Ekonomikontoret
Personalkontoret

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Information om kommunens ekonomi
Ekonomichefen informerar om kommunens ekonomi.

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Anmälan av delegationsbeslut
KS 2004-03-31, § 54
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2004.44
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning Delegationsprotokoll avseende: förköpsärenden beslutade
av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2004-02-15
2004.57
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning Delegationsprotokoll avseende: bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2004-02-15
2004.40
002
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 2004-03-15
2004.217
002
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
2004-03-15
2004.160
002
Kommunledningskontorets IT-avdelning – Inköp

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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KS § 54 forts
2004.120
002
Arbetsmarknad och kompetensutveckling – Anställningsavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2004-02-25, 2004-03-03, 2004-03-17, 2004-03-19

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Övriga anmälningar
KS 2004-03-31, § 55
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2004.33
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik februari
2004
2004.38
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2004-02-29
2004.39
049
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per januari,
februari
2004.189
042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2004-02-29
2004.2
049
Kommunledningskontoret – Uppföljning intern kontroll
2004.203
049
Byggnadsnämnden – Intern kontroll 2004,
Stadsbyggnadskontoret
2004.204
049
Byggnadsnämnden – Intern kontroll 2004,
Räddningstjänsten
2004.179
049
Omsorgsnämnden – Intern kontroll 2003

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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KS § 55 forts
2004.144
040
Omsorgsnämnden – Ansvarsfördelning beträffande psykiskt
långtidssjuka mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden
2004.178
042
Omsorgsnämnden – Bokslut 2003
2004.16
800
Fritidsnämnden – Uppdatering av Fritids- och idrottspolitiskt
måldokument
2004.154
611
Byalaget Västra Torup – Skrivelse angående beslut om
nedläggning av Västra Torups skola, 2009
2004.66
002
Länsstyrelsen i Skåne län – Avslag på ansökan om tillstånd
till allmän kameraövervakning, Finja
2003.219
234
Länsrätten i Skåne län – Avslag på överklagande, Tyringe
Ridklubb
2004.210
012
Förtroendenämnden – Verksamhetsberättelse för år 2003
2004.126
119
Landshövdingen i Skåne län – Skrivelse till
Regeringskansliet med anledning av Domstolsverkets och
Lantmäteriets omorganisation
2003.615
114
Domstolsverket – Förslag om den framtida
tingsrättsorganisationen i Skåne län
2004.37
059
Konkurrenskommissionen – Slutlig bedömning, fråga om
snedvridning av konkurrensen genom bristande
affärsmässighet vid offentlig upphandling
(direktupphandling) - presentartiklar

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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KS § 55 forts
2004.148
048
Västra Göinge hembygdsförening – Ansökan till
kulturnämnden om bidrag till utrustning för kaffestugan
m.m., Hembygdsparken
2004.112
771
Sterling AB – Vårdcentralen i Sösdala
Handikapprådet – Inbjudan till Handikappdag
Kommunförbundet Skåne, styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2004-02-13

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes

