SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.45

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Mona Hilbertsson (s)
Christer Welinder (s)
Lena Axelsson (s)
Rune Stensby (s)
Arne Elowson (c)
Catharina Månsson (c)
Hans Wendel (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)

Ersättare

Margareta Sundin, Leif Nilsson, Lena Wallentheim, Thomas
Rasmusson, Per-Åke Purk, Lars Johnsson, Karin Axelsson,
Camilla Lagerstedt-Odgaard och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson
Håkan Falk, Nordea

Utses att justera

Lars Olsson

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-06-17

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Lars Olsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-06-12

Anslagsdatum

2002-06-18

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

LO

Paragrafer 96-106

Anslagets nedtagande 2002-07-11

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12
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Dnr 2002.243

048

Ansökan om särskilt bidrag - Föreningen Hörjagården upa
Ks au 2002-05-22, § 160
Föreningen Hörjagården u p a ansöker om bidrag till byggnadsåtgärder respektive komplettering av inventarier.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Föreningen Hörjagården upa särskilt bidrag med
35 000 kronor , samt
att finansiera bidraget ur ekonomikontorets verksamhet
489, Stöd till kulturverksamhet.
______
Ks 2002-06-12, § 96
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Föreningen Hörjagården upa särskilt bidrag med
35 000 kronor , samt
att finansiera bidraget ur ekonomikontorets verksamhet
489, Stöd till kulturverksamhet.

Beslut till
För.Hörjagården upa
ek

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12
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Dnr 2002.242

105

Marknadsföringsorganisation för Skåne
Ks au 2002-05-22, § 176
Förslag till att bilda en marknadsföringsorganisation för
Skåne har utformats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att underteckna förbindelse avseende marknadsföring av
Skåne.
______
Ks 2002-06-12, § 97
Per-Åke Purk yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen beslutar
att underteckna förbindelse avseende marknadsföring av
Skåne.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.

Beslut till
Kommunförbundet Skåne +förbind.

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12
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Dnr 2002.135

101

Motion angående riktade åtgärder i samband med klimatförändringar
Kf 2002-03-25, § 58
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och miljönämnden:
”Den situation vi nu ser vid Finjasjön är inget mindre än en
tragedi för de drabbade, och kan, om inte direkt men ändå,
ställas i relation till det som just nu drabbar hela ögrupper i
Stilla havet och Indiska oceanen. Är detta, som jag tror, en
effekt av den tilltagande växthuseffekten måste vi i Hässleholms kommun dra adekvata slutsatser och fatta beslut som
bromsar denna och tillhörande klimatförändringar. Det
handlar om, som vi ser det, både att minska utsläppen av
växthusgaser genom att öka andelen biobränslen; att ställa
om från olja till flis och andra biobränslen (och inte från flis
till sopor), och även metodiskt återskapa våtmarker som
kan fånga upp och magasinera häftiga vattenflöden, och
möjligen anlägga skyddsvallar.
Det råder tyvärr politisk oenighet i Hässleholms kommunfullmäktige kring växthusgasdrivna klimatförändringar. Med
anledning härav vill jag ta initiativ till en bred debatt i kommunfullmäktige för att om möjligt finna en gemensam
plattform i denna viktiga fråga. Jag menar att vi inte bara
kan ”låtsas som om det regnar” och fatta politiska beslut
som ökar utsläppen av växthusgaser och späder på klimatförändringarna och i nästa stund oroa oss över ihållande
regn och översvämningskatastrofer. Att inte göra något är
förenat med stora kostnader!
Enligt SMHI kommer väderleken att bli mer extrem, med
mer regn, mer vind och mer torka. Samma slutsats drar
FN:s klimatpanel, bestående av ledande klimatforskare, fast
då med en global utgångspunkt – översvämningskatastrofer
kommer att varvas med extrema torkkatastrofer.
Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid
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Kf § 58 forts
Miljöpartiet de Gröna har också motionerat i Sveriges
Riksdag om att staten inrättar en klimatakut som ekonomiskt bistår de kommuner som blir drabbade av översvämningskatastrofer.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att miljökontoret får i uppdrag bilda en arbetsgrupp med uppgift att presentera en rapport om hur mer extrem väderlek påverkar livet i Hässleholms kommun och med utgångspunkt från
denna formulera ett program med åtgärder på kort och lång
sikt för att motverka klimatförändringar och effekterna av
detta fenomen!”
______
Ks au 2002-05-22, § 178
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
Ks 2002-06-12, § 98
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12
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Dnr 2002.152

101

Motion angående Furutorpshallen i Vinslöv
Kf 2002-03-25, § 59
Anmäles att en så lydande motion av Robin Gustavsson remitterats till kommunstyrelsen och fritidsnämnden:
”I oktober månad 1999 kunde Furutorpshallen i Vinslöv invigas. En länge eftertraktad tillbyggnad av idrottshallen. Behovet av tränings- och tävlingsutrymme till de olika verksamheter på orten var stort. Båda hallarna jämte tyngdlyftningshallen används maximalt. Föreningslivet uppskattar
den nya hallen som även används för större arrangemang i
kommunen.
Vid projekteringen planerades även dusch, toalett- och omklädningsrum på c:a 100 kvm. Vid byggnationen gjordes
förberedelse för en sådan byggnad. I kommunens budgetplanering avsattes även medel för projektering och byggnation. Denna är numera struken.
Med den beläggning i hallarna, med träning och matcher
varje dag och kväll, är det ett mycket stort behov av en utbyggnad av hygien- och omklädningsrum. För närvarande
upplevs det som mycket besvärande med dessa underdimensionerade utrymmen. Slitaget blir onormalt stort och
vaktmästarna har uttryckt behovet av utbyggnaden som
mycket angelägen.
Under vintern har det anordnats två större arrangemang
med många tävlande och god publiktillströmning.
- Ungdoms-SM (USM) i brottning samlade 190 brottare från
hela Sverige. Till detta kommer 100 ledare och 8 domare
som skulle samsas i två mindre omklädningsrum. Övriga
omklädningsrum disponerades av handbollen som spelade
matcher. Antalet toaletter, som även skulle betjäna publiken, var också starkt begränsat.
Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-06-12

Sid
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Kf § 59 forts
- Cabby Cup i handboll spelas varje år och samlar ett stort
antal lag. Flera matcher i grundspelet liksom alla matcher
i slutspelen genomförs i Vinslöv. Alla som närvarit kan
vittna om den stora trängseln i omklädningsrummen.
Deltagare från såväl vår egen kommun som gäster ger de
olika arrangemangen och i synnerhet Furutorpshallen gott
betyg. Genomgående är dock synpunkter på trängseln och
avsaknaden av tillräckligt med omklädningsrum.
Undertecknad föreslår fullmäktige besluta
att låta utreda en byggnation av dusch, toalett- och omklädningsrum,
att utifrån lokalförsörjningsplanen utreda en tidigareläggning av byggnation samt
att undersöka en möjlig finansieringen genom upptagande
av ett räntefritt lån.”
______
Ks au 2002-05-22, § 179
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med upprättande av budget för år 2003 samt flerårsplan pröva
frågan om en tidigareläggning och finansiering av tillbyggnaden, samt
att motionen med detta uppdrag skall anses besvarad.
______

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12
Ks 2002-06-12, § 99
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
ks

Justering

BA

LO

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.
______
Ks au 2002-05-28, § 181
Ett krav har inkommit från Region Skåne om inbetalning av
beloppet senast 2002-05-30. Beslutet om finansiering och
utbetalning föreslås.

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-06-12
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Ks au § 181 forts
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt omsorgsnämnden att verkställa utbetalningen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att finansiera beslutet genom att ianspråkta medlen ur
kommunens rörelsekapital.
______
Ks 2002-06-12, § 100
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bevilja omsorgsnämnden ett anslag á 4 119 343 kronor
för betalning till Region Skåne avseende övertagande av
hjälpmedel,
att finansiera beslutet genom att ianspråkta medel ur
kommunens rörelsekapital, samt
att godkänna avtalet.
______

Beslut till
ON f.v.b. till Region Skåne + avtalet

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12
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Dnr 2002.155

049

Intern kontroll
Ks au 2002-06-05, § 189
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning
och undgå allvarliga fel. Nämnden har det yttersta ansvaret
för den interna kontrollen.
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat förslag till
internkontrollplan vilken föreslås bli antagen.
Granskning av den interna kontrollen skall göras utifrån
kriterierna väsentlighet, risk och rimlighet. Med väsentlighet
avses vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel eller
misskötsel, med risk avses vilken sannolikhet som finns för
att fel eller misskötsel kan förekomma och med rimlighet
avses att kostnaden ställs mot skada som kan uppkomma i
okontrollerat fall.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att för kommunstyrelsens förvaltningar antaga plan för
intern kontroll avseende följande granskningsområde:
- Attestrutiner
- Delegation
- Lönerapportering
- Upphandling/inköp
- Kontanthantering/Betalkort
- IT-säkerhet,
att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen
skall, med utgångspunkt från antagen plan, löpande
rapporteras till förvaltningschefen, samt

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-06-12

Sid
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Ks au § 189 forts
att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, i
sin helhet, skall behandlas av kommunstyrelsen på novembersammanträdet.
______
Ks 2002-06-12, § 101
Kommunstyrelsen beslutar
att för kommunstyrelsens förvaltningar antaga plan för
intern kontroll avseende följande granskningsområde:
- Attestrutiner
- Delegation
- Lönerapportering
- Upphandling/inköp
- Kontanthantering/Betalkort
- IT-säkerhet,
att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen
skall, med utgångspunkt från antagen plan, löpande
rapporteras till förvaltningschefen, samt
att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, i
sin helhet, skall behandlas av kommunstyrelsen på novembersammanträdet

Beslut till
Pk
Ek
Klk
Karin L. för bevakning

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12
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Dnr 2002.320

042

Stiftelsen Bjärnum-hus
Ks 2002-06-12, § 102
Enligt stiftelsen Bjärnum-hus stadgar § 21 skall
kommunstyrelsen före utgången av juni månad fatta beslut i
anledning av förvaltnings- och revisionsberättelserna, vilka
skall delges kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga årsredovisningen till
handlingarna,
att bevilja styrelsen i Stiftelsen Bjärnum-hus ansvarsfrihet
för 2001,
att fastställa resultat- och balansräkningen, samt
att vinsten om 958,49 kronor avsätts till reservfonden.

Beslut till
Stiftelsen Bjärnum-hus
Kf för anmälan

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12
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Dnr 2002.359

102

Val av ersättare, m, i Föreningen Hörjagården upa
Ks 2002-06-12, § 103
Rune Olofsson har avlidit. Ny ersättare behöver utses.
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.

Beslut till

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-12
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Dnr 2002.344

042

Budgetuppföljning per 2002-04-30
Ks 2002-06-12, § 104
Ekonomikontoret anmäler budgetuppföljning per 2002-0430.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna,
att ge direktiv till nämnder och styrelser att snarast
förbättra och vidareutveckla informationsvärdet i sina
rapporter, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Beslut till
Kommunfullmäktige för anmälan
Samtliga nämnder

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-06-12

Sid
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2002-06-12, § 105
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2002.334
025
Ekonomikontoret – Inköpschef Sonny Månsson tjänstledig
2002-07-01—2002-10-31
2002.333
023
Ekonomikontoret – Anställande av vikarier

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum
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Övriga anmälningar
Ks 2002-06-12, § 106
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från – Angående
2002.7
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2002-05-31
2002.344
042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2002-04-30
2002.339
055
Omsorgsnämnden – Upphandling av vård- och
omsorgstjänster
2002.318
042
Barn- och utbildningsnämnden – Budgetuppföljning
avseende tiden 2002-01-01—04-30
2002.294
042
Tekniska nämnden –
- Budgetuppföljning – tertialrapport 30 april 2002
- Kommentar till budgetuppföljningen per april
(tertialrapport 1)
2002.345
700
Socialnämnden – Organisation av beredskapen
2002.308
761
Länsstyrelsen i Skåne Län – Utvecklingsbidrag för
förebyggande insatser

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-06-12

Sid
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Ks § 106 forts
2002.191
214
Länsstyrelsen i Skåne Län – Beslut att inte göra särskild
prövning enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen, Gäddastorp
4:13, Koloniområdet
2002.311
299
Boverket – Bidrag till allmänna samlingslokaler Stiftelsen
Musikteaterskolan
2002.301
900
Telia – Ändrade marknadsförutsättningar för telefonkiosker
Kristianstad Airport – Kallelse till bolagsstämma 2002-06-13

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

