SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-30

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.25

Beslutande

Lars Olsson (c) ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Mona Hilbertsson (s)
Christer Welinder (s)
Lena Axelsson (s)
Rune Stensby (s)
Lars-Göran Wiberg (c)
Bo Hofvander (c)
Hans Wendel (v)
Pär Palmgren (m)
Eva Bergström (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)
Sven Jönsson (s)

Ersättare

Leif Nilsson, Thomas Rasmusson, Per-Åke Purk, Lars
Johnsson, Dan Lindau och Camilla Lagerstedt-Odgaard.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson
Personalchef Per-Olof Drottler §§ 26-27

Utses att justera

Hans Wendel

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-02-08

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Lars Olsson

Justerare

Hans Wendel

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-01-30

Anslagsdatum

2002-02-08

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

LO

HW

Paragrafer 21-28

Anslagets nedtagande 2002-03-04

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-30

2

Dnr 2002.5

041

Internbudget för ekonomikontoret 2002
Ks au 2002-01-16, § 21
Ekonomikontoret har upprättat förslag till internbudget för
2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2002 för
ekonomikontoret
______
Ks 2002-01-30, § 21
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2002 för
ekonomikontoret

Beslut till

Justering

LO

HW

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2002-01-30
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Dnr 2002.66

024

Nya bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda fr.o.m. 2003-01-01 samt övergångsbestämmelser
Ks au 2002-01-30, § 25
Kommunförbundets styrelse har beslutat att godkänna nya
bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda med tillämpning på förtroendevald som har
uppdrag efter 2002-12-31. De nya bestämmelserna innehåller ändringar som främst har sin orsak i ändrad lagstiftning men också som följd av vad som framförts till kommunförbundet. De nya bestämmelserna benämns PBF.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda, PBF, gäller fr.o.m. 2003-01-01 för
förtroendevald som innehar uppdrag efter 2002-12-31,
att ovanstående bestämmelser om pension senare skall
kompletteras avseende § 14 och de övriga delar som berörs
därav,
att PRF-K1 upphör att gälla fr.o.m. 2003-01-01 för sådan
förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser,
att talet X i PBF § 10 mom.3 första stycket skall utgöra 5
prisbasbelopp,
att övergångsbestämmelsen avseende samordningen enligt
§ 10 mom.3 även omfatta nu aktiv förtroendevald som omfattas av PRF-KL före 2002 års val,
att förtroendevald med pågående visstidspension, som omfattas av PRF-KL, fr.o.m. 2002-01-01 även skall omfattas av
övergångsbestämmelsen avseende samordningen enligt §
10 mom.3,
Justering

LO

HW
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Datum

Sid

2002-01-30

4

Ks au § 25 forts
att § 1 Giltighetsområde m.m. mom. 1, b) skall definieras
som uppdrag uppgående till minst 40% av heltidssysselsättning, samt
att ovanstående bestämmelser skall i stället för PRF-KL gälla
fr.o.m. tillträdet för sådan förtroendevald som nytillträder
efter 2002 års val.
______
Ks 2002-01-30, § 22
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kfs
pk

Justering

LO

HW

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2002-01-30

5

Dnr 2002.33

024

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda
m.fl.
Ks au 2002-01-30, § 26
En särskilt tillsatt parlamentarisk arbetsgrupp har gjort en
översyn av ersättningsreglerna för de förtroendevalda.
Översynen har resulterat i ett förslag. De viktigaste ändringarna är:
- en generell höjning av arvodena
- arvodesnivåerna knyts till löneutvecklingen i kommunen
istället för till basbeloppet
- ersättning för förlorad arbetsförtjänst beräknas med
utgångspunkt från faktisk förlorad inkomst istället för
belopp baserat på sjukpenning, och
- arvoden för uppdrag i helkommunalt bolag intas i
bestämmelserna.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till bestämmelser om ersättning
till kommunalt förtroendevalda m.fl.
./. Bilaga
______
Ks 2002-01-30, § 23
Hans Wendel yrkar att grundbeloppet liksom idag ska
motsvara 110 % av föregående års basbelopp.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Hans Wendels yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Justering

LO

HW
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Ks § 23 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Hans Wendel reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Thomas Rasmusson medges lägga följande
protokollsanteckning: ”Grundbeloppet ska vara lika med
föregående års prisbasbelopp.”
______

Beslut till
Kfs
pk

Justering

LO

HW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.65

047

Finansiering av utveckling av kompetenscentra Norra station
Ks au 2002-01-30, § 28
Kommunstyrelsen (ksau 2001-11-07, § 369) har uppdragit
åt kanslichefen att projektanställa person för utveckling av
kompetenscentra Norra station. En person har projektanställts.
Finansiering avsågs ske genom de medel staten skulle ställa
till förfogande för omställningsåtgärder. Kostnaderna år
2002 beräknas uppgå till totalt 780 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna att av erhållna medel för omställningsarbete
inom kommunledningskontoret (VHT 034) får 610 000
kronor användas för utveckling av kompetenscentra Norra
station (projekt nr 11022) och 170 000 kronor användas för
marknadsföring IT-högskola (projekt nr 1101).
______
Ks 2002-01-30, § 24
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att av erhållna medel för omställningsarbete
inom kommunledningskontoret (VHT 034) får 610 000
kronor användas för utveckling av kompetenscentra Norra
station (projekt nr 11022) och 170 000 kronor användas för
marknadsföring IT-högskola (projekt nr 1101).

Beslut till
klk

Justering

LO

HW
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Dnr 2001.263

040

Bidrag till Träriket
Ks au 2002-01-30, § 29
Kommunstyrelsen har (ksau 2001-09-05, § 304) beslutat
att lämna verksamhetsbidrag för år 2002 med 370 000
kronor till Träriket ekonomisk förening.
I det utvecklingsprogram som utarbetades i samverkan med
Näringsdepartementet har utveckling av träindustrin upptagits som ett profilområde för kommunens näringslivssatsningar. Med anledning härav föreslås att ytterligare 400 000
kronor ställs till Trärikets förfogande för utvecklingsprojekt.
Bidragen bör finansieras ur det statsbidrag kommunen
erhållit för utvecklingsåtgärder/omställningsarbete.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningskontoret att utbetala ett
totalt bidrag om 770 000 kronor till Träriket ek.för., samt
att finansiera bidraget ur erhållet statsbidrag för utvecklingsåtgärder (kommunledningskontoret VHT 034).
______
Ks 2002-01-30, § 25
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att utbetala ett
totalt bidrag om 770 000 kronor till Träriket ek.för., samt
att finansiera bidraget ur erhållet statsbidrag för utvecklingsåtgärder (kommunledningskontoret VHT 034).
Beslut till
Träriket ek.för.

Justering

LO

HW
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Dnr 2002.63

022

Bemanningen av den centrala växelfunktionen
Ks au 2002-01-30, § 32
Personalen i stadshusets växel/reception har under en
längre tid haft en mycket hög arbetsbelastning. Detta har
allt oftare lett till oacceptabelt långa svarstider och svårigheter att hinna med övriga arbetsuppgifter. Vid sidan om
telefonistarbetet har personalen efter hand pålagts en
mängd andra arbetsuppgifter.
Stadshusets växel bemannas idag av 3,75 telefonister.
Tjänsten med tjänstgöringsgrad 75% föreslås utökas till
100%.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fr.o.m. 2002-04-01 utöka nuvarande 75% telefonisttjänst till 100%,
att för finansiering av den utökade tjänsten år 2002 ställa
53 000 kronor till kommunledningskontorets förfogande
(VHT 082) att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov samt att uppdra åt ekonomikontoret att i
budget för år 2003 bevaka medelsbehovet för tjänsten
(71 000 kronor), samt
att medge kommunledningskontoret att fr.o.m. 2002-04-01
inrätta en 1,0 telefonisttjänst.
______

Justering

LO

HW
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Datum

2002-01-30

Sid
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Ks 2002-01-30, § 26
Kommunstyrelsen beslutar
att fr.o.m. 2002-04-01 utöka nuvarande 75% telefonisttjänst till 100%,
att för finansiering av den utökade tjänsten år 2002 ställa
53 000 kronor till kommunledningskontorets förfogande
(VHT 082) att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov samt att uppdra åt ekonomikontoret att i
budget för år 2003 bevaka medelsbehovet för tjänsten
(71 000 kronor), samt
att medge kommunledningskontoret att fr.o.m. 2002-04-01
inrätta en 1,0 telefonisttjänst.

Beslut till
Klk (GK)
ek
budgetber.
Justering

LO

HW
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Datum

2002-01-30

Sid
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2002-01-30, § 27
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2002.16
002
Personalkontoret – Pensioner, löneplaceringar, förteckning
över genomförda förhandlingar, facklig utbildning och
personalpolitiska överenskommelser 2001
2002.24
002
Kommunledningskontoret – Delegationsprotokoll avseende:
- avtal om konsultmedverkan vid rekrytering av
näringslivschef
- beslut om vidaredelegation
- förköpsärenden delegerat till chefen för
exploateringsavdelningen 2002-01-15
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-09
och 2002-01-16

Justering

LO

HW
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Övriga anmälningar
Ks 2002-01-30, § 28
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2000.406
214
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, område sydväst
om Skjutbanevägen, Röinge, Hässleholms tätort
2002.17
240
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Fastighetsplan Kv.
Eldaren Vinslöv
2002.18
240
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Fastighetsplan Del
av kv. Stinsen, Vinslöv
2002.19
240
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Fastighetsplan Del
av kv. Konduktören, Vinslöv
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll 200112-18
Kommunförbundet Skåne – Information om den pågående
politiska processen att utveckla det gymnasiala samarbetet i
Skåne

Justering

LO

HW
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