SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-22

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.15

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Margareta Sundin (s)
Leif Nilsson (s)
Lena Axelsson (s)
Rune Stensby (s)
Arne Elowson (c)
Bo Hofvander (c)
Hans Wendel (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)

Ersättare

Lena Wallentheim, Thomas Rasmusson, Per-Åke Purk, Lars
Johnsson, Roland Hansson, Karin Axelsson och Sven
Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson
Christian Thålin, Investment Management
Planeringschef Thomas Hagman

Utses att justera

Christer Caesar

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-06-12

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Christer Caesar

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-05-22

Anslagsdatum

2002-06-12

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

CC

Paragrafer 83-95

Anslagets nedtagande 2002-07-05

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-22
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Dnr 2002.252

042

Fördelning av centralt budgeterade lönemedel samt
omdisponering av lönemedel till omsorgsnämnden
Ks au 2002-05-02, § 133
De nya löneavtal som gäller från 2002-04-01 och är klara
per 2002-04-26 beräknas kosta 26 925 000 kronor för april
t.o.m. december år 2002.
I budget 2002 är 45,5 mnkr budgeterade under finansförvaltningen för löneökningar. Ekonomikontoret föreslår att
26 925 000 kronor omdisponeras från detta anslag till de
olika nämnderna.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att omdisponera 26 925 000 kronor från anslaget för löneökningar 2002 på finansförvaltningen,
att tillföra nämnderna 26 925 000 kronor enligt upprättad
fördelning,
att ge ekonomikontoret i uppdrag att omdisponera medel till
nämnderna när resterande löneförhandlingar är klara, samt
att omdisponera 1,5 mnkr från finansförvaltningens anslag
för löneökningar till omsorgsnämnden.
______
Ks 2002-05-22, § 83
Kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 26 925 000 kronor från anslaget för löneökningar 2002 på finansförvaltningen,
att tillföra nämnderna 26 925 000 kronor enligt upprättad
fördelning,
Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-22

Sid
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Ks § 83 forts
att ge ekonomikontoret i uppdrag att föreslå omdisponering
av medel till nämnderna när resterande löneförhandlingar är
klara, samt
att omdisponera 1,5 mnkr från finansförvaltningens anslag
för löneökningar till omsorgsnämnden.

Beslut till
ek
ON

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid
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Dnr 2002.11

003

Eventuell översyn av revisorernas reglemente
Ks au 2002-05-02, § 141
Revisorn Bertil Söderling har tillskrivit kommunfullmäktige
och hemställt att reglementet för revisorerna skulle överarbetas och angivit vissa konkreta åtgärder.
Ärendet har remitterats till revisorerna som svarat genom
att översända skrivelse vari de anger att nuvarande reglemente är fullt tillräckligt.
Kommunledningskontoret finner ingen anledning att mot
detta yttrande föreslå någon ändring av reglementet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bibehålla nuvarande reglemente för revisorerna.
______
Ks 2002-05-22, § 84
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
BS
Rev.

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.270

041

Avtal om övertagande av hjälpmedel från Region Skåne
Ks au 2002-05-02, § 149
Kommunen har fr.o.m. 2001-11-19 övertagit äganderätten
till levererade hjälpmedel från Region Skåne, som finns hos
brukare och ordinatörer.
Hässleholms kommun skall enligt beräkningar betala
4 119 343 kronor för hjälpmedel.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja omsorgsnämnden ett anslag á 4 119 343 kronor
för betalning till Region Skåne avseende övertagande av
hjälpmedel.
______
Ks 2002-05-22, § 85
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
ON

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.458

029

Friskvårdsprojekt för Hässleholms kommun – ett handlingsprogram för ”en friskare kommunal verksamhet”
Ks au 2002-03-20, § 81
Personalkontoret har arbetat fram ett förslag till projekt
avseende friskvårdsprogram för kommunens anställda.
Handlingsprogrammet utgår från i huvudsak tre mål – 1) att
minska sjukfrånvaron med 3,5 dagar per anställd, 2) att
minska andelen anställda i rehabiliteringsinsatser med 20%
och 3) att öka andelen anställda som utövar friskvård med
100%.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Friskvårdsprojektet drivs enligt personalkontorets förslag,
att anvisa 550 000 kronor till kommunstyrelsen/personalkontoret för år 2002, samt
att finansiera projektet genom att höja PO-pålägget med
tillämplig procentsats på samtliga nämnder.
______
Ks 2002-04-03, § 47
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Kf 2002-04-29, § 70
Lars Olsson yrkar återremiss på ärendet. Hans-Göran
Hansson instämmer i Lars Olssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
Ks au 2002-05-02, § 151
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Friskvårdsprojektet drivs enligt personalkontorets förslag,
att anvisa 550 000 kronor till kommunstyrelsen/personalkontoret för år 2002, samt
att finansiera projektet genom att höja PO-pålägget med
tillämplig procentsats på samtliga nämnder.
______
Ks 2002-05-22, § 86
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
pk
ek

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.26

619

Kulturskola
Ks au 2002-05-02, § 152
I budget 2002 har anvisats 1 mnkr för kulturskola.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avvakta med inrättande av kulturskola.
______
Ks 2002-05-22, § 87
Christer Caesar yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Det
gör även Per-Åke Purk, Hans Wendel, John Bruun och BoAnders Thornberg.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den
som avslår arbetsutskottets förslag röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Leif
Nilsson, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson, Bo
Hofvander och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Hans Wendel, Bo-Anders Thornberg, Pär
Palmgren, Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson
och Christer Caesar.
Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Ks § 87 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, vänsterpartiets, folkpartiets och
kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för
avslagsyrkandet.
______

Beslut till
BUN

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.200

040

Ramändring i budget 2002 avseende Remonten 1,
Hässleholm
Ks au 2002-05-22, § 158
Socialnämnden har övertagit lokalerna i fastigheten
Remonten 1 från tekniska kontoret sedan 2001-08-01.
Tekniska nämnden föreslår enligt § 27/2002 att 257 060
kronor omdisponeras från tekniska nämnden till omsorgsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 257 060 kronor avseende internhyror år
2002 från tekniska nämnden till socialnämnden enligt
förslag.
______
Ks 2002-05-22, § 88
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
TN
ON

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.233

253

Försäljning av Hässleholm Vittsjö 41:9
Ks au 2002-05-22, § 169
Exploateringsavdelningen har upprättat ett förslag till köpeavtal varigenom fastigheten Vittsjö 41:9 säljs till El AB Olle
Widell för 170 000 kronor.
Förslaget till avtal om försäljning av fastigheten Vittsjö 41:9
innehåller bl.a.följande:
Area:
Tax.värde:
Detaljplan:
Skick:
Byggnad:

5 987 kvm
149 000 kronor
Fastställd 1987-12-03
Område för industriändamål
Huvuddelen av fastigheten hårdgjord
ovanpå torvjord (ca 4 000 kvm)
Fastigheten bebyggd med förråd på
parkmark.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna köpekontrakt mellan El AB Olle Widell och
Hässleholms kommun. varigenom bolaget för en köpeskilling
om 170 000 kronor, samt i övrigt enligt villkor i avtalet, förvärvar fastigheten Hässleholm 41:9,
att meddela köparen att utbyggnad av ny utfart enligt
detaljplan inte kommer att ske, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Ks 2002-05-22, § 89
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontrakt mellan El AB Olle Widell och
Hässleholms kommun. varigenom bolaget för en köpeskilling
om 170 000 kronor, samt i övrigt enligt villkor i avtalet, förvärvar fastigheten Hässleholm 41:9,
att meddela köparen att utbyggnad av ny utfart enligt
detaljplan inte kommer att ske, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______

Beslut till
Expl.avd+avtal

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.224

253

Försäljning avseende del av Hässleholm 87:9
Ks au 2002-05-22, § 170
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till köpeavtal
varigenom fastigheten Hässleholm 87:9 säljs till Cisternservice Arne Dahlström.
Förslaget till avtal om försäljning av fastigheten Hässleholm
87:9 innehåller följande:
Adress:
Areal:
Köpare:
Köpesumma:
Övrigt:

Industrigatan
Ca 6 850 kvm
Cisternservice Arne Dahlström
342 350 kronor
Köparen skall uppföra industribyggnad.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad köpehandling vari Hässleholms
kommun försäljer ca 6 850 kvm av Hässleholm 87:9 till
Cisternservice, Arne Dahlström för 342 350 kronor, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______
Ks 2002-05-22, § 90
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad köpehandling vari Hässleholms
kommun försäljer ca 6 850 kvm av Hässleholm 87:9 till
Cisternservice, Arne Dahlström för 342 350 kronor, samt

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Ks § 90 forts
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Expl.avd.+avtal

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.263

739

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Ks au 2002-05-22, § 173
173Förslag till ”Grunder för uttag av avgifter inom äldreoch handikappomsorg enligt socialtjänstlagen”, förslag till
taxor samt ”Tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldreoch handikappomsorg enligt socialtjänstlagen har framtagits
av omsorgsnämnden.
Förslaget till Grunder för uttaget och hemtjänsttaxan föreslås antagas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga ”Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorg enligt socialtjänstlagen”, förutom den del
av texten som är kursiverad, vilken utgörs av riksdagens
beslut om lag om ändring i socialtjänstlagen, att gälla
fr.o.m. 2002-07-01,
att antaga hemtjänsttaxa med iakttagande av högkostnadsskyddet att gälla i såväl ordinärt som särskilt boende med
en avgift om 50 kronor/timme,
att återremittera övriga taxeförslag inklusive framtida
avgifter inom hemtjänsttaxan,
att fr.o.m. 2002-07-01 upphäva grunder för uttag av avgifter vid ålderdomshem antagna av sammanläggningsdelegerade 1973-08-27 och ändrade genom fullmäktiges
beslut 1993-02-22, § 19, 1995-11-27, § 172, 1996-01-29,
§ 2, 1999-06-21, § 85, 2000-05-29, § 100, 2001-03-26, §
52 och 2002-04-29,

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 173 forts
att fr.o.m. 2002-07-01 upphäva hemtjänsttaxa antagen av
kommunfullmäktige 1983-11-18 med ändring senast 199706-16, § 84,
att avgift för korttidsboende skall utgöra 100:-/dygn,
att de personer som har så låg inkomst att de inte kan
betala för kosten skall beviljas försörjningsstöd i form av
matsubvention, som utgår oavsett om den enskilde har förmögenhet eller ej, samt
att bemyndiga omsorgsnämnden att utge försörjningsstöd i
form av matsubvention enligt förslag.
______
Ks 2002-05-22, § 91
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
ON

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.262

731

Samverkan kring hjälpmedelstjänster
Ks au 2002-05-22, § 175
Tio kommuner i östra Skåne har för avsikt att bilda en
gemensam nämnd för en samverkande hjälpmedelshantering.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att underteckna avsiktsförklaring om inrättande av gemensam nämnd för hjälpmedelsförsörjning.
______
Ks 2002-05-22, § 92
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunförbundet Skåne+avsiktsförklaring

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.265

406

Taxor för miljönämndens verksamhet
Ks au 2002-05-22, § 177
Miljönämnden har lämnat förslag till nya taxor för verksamheten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta de tre reviderade bilagorna A Verksamheter med
fast årsavgift, B Andra verksamheter och C Lantbrukstillsyn
- Djurskyddstillsyn
att de ska gälla fr.o.m. 2003-01-01 för sådana verksamheter som redan betalt sin årsavgift för 2002, samt
att de ska gälla omedelbart för ärenden som rör tillstånd,
anmälningar och besöksavgifter.
______
Ks 2002-05-22, § 93
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kfs
MN

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2002-05-22, § 94
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2002.278
023
Ekonomikontoret – Anställning av Bo Stjerna två dagar per
vecka 2002-01-01 – 2002-06-30
2002.104
002
Kommunledningskontorets planeringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende delegerat till chefen för
exploateringsavdelningen
-bostadsanpassningsbidrag
-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
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-29

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes
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Övriga anmälningar
Ks 2002-05-22, § 95
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2002.07
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2002-04-30
2002.281
240
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Gästgivaren, del
av (Hästveda 97:17 och 97:23)
2002.267
872
Länsstyrelsen i Skåne län – Förslag till
byggnadsminnesförklaring av f d skolan i Rävninge by på
fastigheterna Rävninge 1:10 och Rävninge 3:18 (Hästveda
sn), Hässleholms kommun, Skåne län
Kommunförbundet Skåne – Avgifter inom äldre- och
handikappomsorg
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll 200204-08
Samarbetskommittén Skåne Nordost –
Sammanträdesprotokoll 2002-04-11

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

