SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-11-20

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-17.10

Beslutande

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

Ersättare

Leif Nilsson, Lena Wallentheim, Thomas Rasmusson, PerÅke Purk, Lars Johnsson, Roland Hansson, Karin Axelsson
och Dan Lindau.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Hans Wendel

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-12-05

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Hans Wendel

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-11-20

Anslagsdatum

2002-12-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

HW

Paragrafer 150-169

Anslagets nedtagande 2002-12-30

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-11-20

2

Dnr 2002.527

046

Granskning av stiftelser förvaltade av Hässleholms kommun
Ks au 2002-10-30, § 320
Granskning av stiftelser förvaltade av Hässleholms kommun
har skett.
Revisorerna har beträffande samtliga stiftelser ej haft några
synpunkter.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årsredovisning avseende 2001 för de bokföringsskyldiga stiftelserna.
______
Ks 2002-11-20, § 150
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisning avseende år 2001 för de bokföringsskyldiga stiftelserna.

Beslut till
ek + påskrivet

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Sid

2002-11-20
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Dnr 2002.524

346

Anläggningsavgift avseende vatten och avlopp
Ks au 2002-10-30, § 321
Ks au beslutade 1984-01-12, § 32 med stöd av Lagen om
allmänna vatten- och avloppsanläggningar bland annat
följande:
att om engångsavgift för anslutning av befintlig fastighet till
allmän vatten- och avloppsanläggning uppgår till belopp
som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och övriga omständigheter, skall, om fastighetens
ägare begär det samt säkerhet i form av pantbrev i berörd
fastighet ställes, avgiften fördelas på årliga inbetalningar
under högst tio år.
För närvarande finns två skuldförbindelser av detta slag.
Återstående kapitalfordran på dessa uppgår till sammanlagt
49 500 kronor.
Kommunens va-verksamhet ombildades till aktiebolag från
2001-01-01. I den ekonomiska uppgörelsen i samband med
bolagiseringen beaktades inte ovanstående anläggningslån.
Ekonomikontoret föreslår överflyttning av fordran till
Hässleholms Vatten AB.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlåta två skuldförbindelser avseende fastigheterna
Hässleholm Vittsjö 3:335 samt Hässleholm Bjärnum 1:162
till Hässleholms Vatten AB,
att Hässleholms Vatten AB ersätter Hässleholms kommun
med återstående kapitalbelopp uppgående till 49 500
kronor,
att två pantbrev som utgör säkerhet för ovanstående
skuldförbindelser överlämnas till Hässleholms Vatten AB,
Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-11-20

Sid
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Ks au § 321 forts
att Hässleholms Vatten AB övertar ansvaret för kommande
beslut om lån avseende anläggningsavgift för vatten och
avlopp, samt
att ovanstående beslut i ks au, § 32/1984, upphör att gälla i
samband med detta beslut.
______
Ks 2002-11-20, § 151
Kommunstyrelsen beslutar
att överlåta två skuldförbindelser avseende fastigheterna
Hässleholm Vittsjö 3:335 samt Hässleholm Bjärnum 1:162
till Hässleholms Vatten AB,
att Hässleholms Vatten AB ersätter Hässleholms kommun
med återstående kapitalbelopp uppgående till 49 500
kronor,
att två pantbrev som utgör säkerhet för ovanstående
skuldförbindelser överlämnas till Hässleholms Vatten AB,
att Hässleholms Vatten AB övertar ansvaret för kommande
beslut om lån avseende anläggningsavgift för vatten och
avlopp, samt
att ovanstående beslut i ks au, § 32/1984, upphör att gälla i
samband med detta beslut.

Beslut till
ek
Hlm Vatten AB

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.549

042

Förändring av bruttoramar 2002
Ks au 2002-10-30, § 323
I de generella att-satserna i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2002 och flerårsplan 2003-2004
beslutades att:
”erinra nämnder/styrelser om att driftbudgeten är fastställd
såsom en bruttobudget innebärande att särskilda ramar
fastställts för intäkter respektive kostnader och att förändringarna skall godkännas av kommunstyrelsen”.
Följande förvaltningar/nämnder har förändrat sin budgetram
i förhållande till den av kommunfullmäktige beslutade:
Nämnd/styrelse
Förändr bruttoram
Beslut i resp nämnd
____________________tkr_____________________________
______
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Kulturnämnden
Summa

495,0
1 760,7
50,0
66,0
2 371,7

TN § 68
enl skrivelse
KN § 60
KN au § 141

Kommunbidragen till ovan nämnda förvaltningar/nämnder
har inte förändrats. Förändringen är lika stor för intäkter och
kostnader. De budgeterade totala intäkterna uppgår efter
förändringen till 2 428 954 kronor och kostnaderna till
2 426 791 kronor. Den budgeterade förändringen av
kommunens eget kapital för 2002 är oförändrad.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreslagen förändring av nämnda nämnders/förvaltningars kostnads- och intäktsramar.

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Ks 2002-11-20, § 152
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen förändring av nämnda nämnders/förvaltningars kostnads- och intäktsramar.

Beslut till
ek

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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2002-11-20
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Dnr 2002.517

040

Ramändring i budget 2002 avseende Lantmannen 1 i
Tyringe
Ks au 2002-10-30, § 324
Tekniska nämnden har 2002-09-26, § 66, föreslagit att
ramen 2002 för fastigheten Lantmannen 1 i Tyringe flyttas
från omsorgsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har övertagit lokalerna från
2002-01-01 för att användas som daghem. Under 2001
disponerades lokalen av omsorgsnämnden, som har hyreskostnaden i sin ram även i budget 2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 437 585 kronor avseende internhyror år
2002 från omsorgsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
______
Ks 2002-11-20, § 153
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
ON
TN

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.516

040

Ramändring Vittsjö 102:1, Vittsjö
Ks au 2002-10-30, § 325
Tekniska nämnden har 2002-09-26, § 67 föreslagit att
ekonomiska ramen 2002 för del av fastigheten Vittsjö 102:1
i Vittsjö skall omdisponeras. Kommunledningskontoret
disponerar sedan 2002-07-01 ca 35 kvm av lokalen till
servicekontor. Tidigare har hela lokalen disponerats av
fritidsnämnden.
Budgeterade medel 2002 för att täcka hyreskostnaden om
10 836 kronor föreslås omdisponeras från fritidsnämnden till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 10 836 kronor avseende internhyror år
2002 från fritidsnämnden till kommunstyrelsen.
______
Ks 2002-11-20, § 154
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
TN
FN
klk

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.526

003

Ändring av reglemente för revisorerna
Ks au 2002-10-30, § 330
Enligt gällande reglemente för revisorerna skall kommunfullmäktige utse en ordförande och en vice ordförande. Vid
parlamentariska överläggningar under våren har överenskommits att revisorerna skall ha två vice ordförande. En
ändring av reglementet behöver därför göras och förslag har
framtagits.
Bengt Andersson bifaller förslaget.
Bo-Anders Thornberg yrkar att det i reglementet skall
skrivas in att ”ordförandeposten skall gå till oppositionen”.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
Bengt Anderssons yrkande röstar ja. Den som stöder BoAnders Thornbergs yrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson och Lars Olsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-11-20

Sid

10

Ks au § 330 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställande följande ändrade lydelse av 2 § i reglemente för revisorerna:
”Kommunfullmäktige skall, för den tid som fullmäktige
bestämmer, välja en ordförande och två vice ordförande”,
samt
att ändringen skall gälla fr.o.m. 2003-01-01.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
______
Ks 2002-11-20, § 155
Bo-Anders Thornberg yrkar att det i reglementet skall
skrivas in att ”ordförandeposten skall gå till oppositionen”.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Lars-Göran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Datum

2002-11-20

Sid
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Ks § 155 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas
ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.
______

Beslut till
kfs

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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2002-11-20
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Dnr 2002.525

250

Markanvisning, del av Hässleholm Stoby 6:1, intill Mc
Donald`s
Ks au 2002-10-30, § 331
Bensinbolaget Din-X och närstående näringsidkare har vid
ett flertal tillfälle gjort framställan om etablering av en
automatstation för bensinförsäljning intill Mc Donald´s
anläggning i Stoby. Kommunens önskemål har varit en fullserviceanläggning, vilket senast beslutades i ks au 2001-0822, § 284.
Exploateringsavdelningen har ytterligare en gång frågat
landets bensinbolag om deras intresse att uppföra en fullserviceanläggning. Något fullgott förslag har inte inkommit.
Med anledning av ks au:s tidigare ställningstagande och för
att under en tid ge bolaget möjlighet att undersöka de totala
kostnaderna jämte behov/krav på erforderliga tillstånd har
markanvisningsavtal upprättats med Skandinaviska Bensin
AB dinX, Helsingborg, för en köpesumma om 430 000
kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Skandinaviska Bensin dinX, Helsingborg, för del av fastigheten
Hässleholm Stoby 6:1, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avtalet.
______

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-11-20

Sid
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Ks 2002-11-20, § 156
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Skandinaviska Bensin dinX, Helsingborg, för del av fastigheten
Hässleholm Stoby 6:1, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avtalet.

Beslut till
expl.avd.

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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2002-11-20
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Dnr 2002.531

214

Detaljplan för Finja
Ks au 2002-10-30, § 336
På samarbetsgruppen 2002-10-07 initierade byggnadsnämndens ordförande förändring av in- och utfart i Finja
som berör Finja bygdegård och Halls grustag. Samarbetsgruppen föreslog att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle
ge planuppdrag i ärendet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt byggnadsnämnden att i detaljplan undersöka
möjligheten till in- och utfart i Finja som berör Finja bygdegård och Halls grustag.
______
Ks 2002-11-20, § 157
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt byggnadsnämnden att i detaljplan undersöka
möjligheten till in- och utfart i Finja som berör Finja bygdegård och Halls grustag.

Beslut till
BN

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.552

000

Verksamhetsanalys
Ks au 2002-10-30, § 338
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommunledningskontoret att korttidsanställa två resurspersoner för att göra
en analys av kommunens verksamheter att ligga till grund
för eventuellt fortsatt utredningsarbete. Jan Damgren har
analyserat barn- och utbildningsverksamheten och BoAnders Friberg fick i uppdrag att analysera övriga verksamheter. Till grund för resurspersonernas uppdrag hade
formulerats ett antal frågeställningar nämligen
- Vilka verksamheter bedrives, vilka måste (pga lagstiftning
eller av annat skäl) bedrivas och vad måste ej ske,
- Finns det arbetsuppgifter/verksamheter som utan stora
konsekvenser kan slopas eller göras av annan,
- Finns det uppgifter som annan utför som lämpligare/
effektivare kan göras inom den egna förvaltningen,
- Finns skillnader mellan av fullmäktige uttalad målsättning
och ansvarig nämnd/förvaltning avs verksamheten,
- Bedrives verksamheten effektivt eller finns tecken på att
effektiviseringar kan ske.
Vad gäller studien av barn- och utbildningsverksamheten
förelåg även ett uppdrag att studera förutsättningarna för
säkrare prognoser av elevantal.
Analyserna skulle ligga till grund för eventuella fortsatta
studier och som underlag för budgetarbetet.
Utredarna har lämnat utredningarna ifrån sig.
Kommunledningskontoret har i PM daterat 2002-10-16
kommenterat utredningarna i de olika delarna och föreslagit
åtgärder per nämnd.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Ks au § 338 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreslagna åtgärder, samt
att utredningen i övrigt ska ligga till grund för framtida
arbete.
______
Ks 2002-11-20, § 158
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna åtgärder,
att utredningen i övrigt ska ligga till grund för framtida
arbete, samt
att redovisning skall ske vid genomförandet av beslutade
förändringar.

Beslut till
ks au
Bun

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-11-20

17

Dnr 2002.290

290

Barnomsorgsutbyggnad i Vittsjö
Ks au 2002-10-30, § 339
Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden föreslår att två avdelningar byggs i moduler på skolområdet.
För detta erfordras 1 400 000 kronor i investering. Kostnaden kan motiveras av att detta är ett flexibelt alternativ.
Arbetsutskottet beslutar
att medge tekniska nämnden att etablera förskola i modulbyggnad på Vittsjö skolområde.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att finansiera etableringen med 1 400 000 kronor ur kontot
för kulturmiljöåtgärder.
______
Ks 2002-11-20, § 159
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
TN
Bun
ek
Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.515

311

Angående utbyggnad av utfart berörande Hässleholm
Tanken 6 m.fl.
Ks au 2002-10-30, § 334
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till avtal med
Apoteket AB avseende utbyggnad av ny utfart mot Helsingborgsvägen samt bullerdämpande åtgärder mot Kaptensgatan, vilket berör i avtalet redovisade fastigheter.
Avtalet omfattar också överenskommelse med Hibab om
dels återföring av till dåvarande Expressbyrån (kf 1986-0526, § 85) försåld mark, dels överföring av mark till övrig
naturmark enligt gällande detaljplan.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelse mellan Hässleholms
kommun, Apoteket AB samt Hässleholms Industribyggnads
AB avseende utbyggnad av ny utfart mot Helsingborgsvägen
samt överföring av allmän platsmark till kommunens fastighet Hässleholm Gäddastorp 4:13 enligt villkor i upprättat
avtal,
att finansiera markförvärvet genom att ianspråkta medel på
konto för inköp av fastigheter (konto 4031, projekt 62513),
att finansiera utbyggnaden av utfart ur exploateringspotten
(konto 462, projekt 69803), samt
att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar.
______

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Ks 2002-11-20, § 160
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelse mellan Hässleholms
kommun, Apoteket AB samt Hässleholms Industribyggnads
AB avseende utbyggnad av ny utfart mot Helsingborgsvägen
samt överföring av allmän platsmark till kommunens fastighet Hässleholm Gäddastorp 4:13 enligt villkor i upprättat
avtal,
att finansiera markförvärvet genom att ianspråkta medel på
konto för inköp av fastigheter (konto 4031, projekt 62513),
att finansiera utbyggnaden av utfart ur exploateringspotten
(konto 462, projekt 69803), samt
att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar.

Beslut till
expl.avd.

Justering
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Dnr 2002.501

041

BUN anhåller om kompensation för ökade hyror
Ks au 2002-11-06, § 345
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 111/2002 begärt
medel för hyror. Nämnden har för 2002 hittills påförts
hyreskostnader motsvarande 795 000 kronor.
Ingen kompensationsgaranti finns för ökade hyreskostnader
avseende externt förhyrda fastigheter. Vid förhyrning av
moduler utgår endast kompensation för ökade hyreskostnader som beror på investeringen i etableringen av
modulen. Ersättning för själva leasingkostnaden garanteras
ej. Barn- och utbildningsnämnden har påförts ökade hyreskostnader för externa fastigheter motsvarande 2 062 000
kronor.
Ekonomikontoret föreslår att barn- och utbildningsnämnden
erhåller medel för samtliga angivna hyresökningar.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kompensera barn- och utbildningsnämnden år 2002 för
ökade hyror enligt anslagstyp 1 med 795 000 kronor,
att kompensation utgår år 2002 för ökade kostnader för
externt förhyrda lokaler med 2 062 000 kronor, samt
att 920 000 kronor finansieras ur de reserverade medlen på
finansförvaltningen för ökade lokalkostnader och resterande
1 937 000 kronor omdisponeras från finansförvaltningens
verksamhet 98820 Löneökningar till berört ändamål.
______

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2002-11-20
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Ks 2002-11-20, § 161
Kommunstyrelsen beslutar
att kompensera barn- och utbildningsnämnden år 2002 för
ökade hyror enligt anslagstyp 1 med 795 000 kronor,
att kompensation ges år 2002 för ökade kostnader för
externt förhyrda lokaler med 2 062 000 kronor, samt
att 920 000 kronor finansieras ur de reserverade medlen på
finansförvaltningen för ökade lokalkostnader och resterande
1 937 000 kronor omdisponeras från finansförvaltningens
verksamhet 98820 Löneökningar till berört ändamål.

Beslut till
BUN

Justering

BA

HW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.545

041

Anhållan om tilläggsanslag pga lägre avgiftsintäkter i
samband med införandet av nya avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen fr.o.m. 2002-07-01
Ks au 2002-11-06, § 347
Den 1 juli 2002 infördes nytt avgiftssystem inom äldre- och
handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen.
Omsorgsnämnden begär kompensation för intäktsminskningen enligt § 92/2002.
Kommunerna kompenseras, enligt ekonomikontoret, för
införandet av maxtaxa genom en höjning av det generella
statsbidraget. Kommunerna erhåller år 2002 kompensation
dels för år 2002 och dels med en del som är avsedd för år
2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att föra över erhållet statsbidrag för införande av maxtaxa
inom äldre- och handikappomsorgen, 4 200 000 kronor, till
omsorgsnämnden varav 3 300 000 kronor hänförs till innevarande år 2002 och 900 000 kronor avser kompensation
för minskade intäkter år 2003, och förs vidare till 2003 års
verksamhet i samband med kompletteringsbudgeten.
______

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sid
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Ks 2002-11-20, § 162
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
ON
ek
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.262

731

Hjälpmedel - avtal och reglemente gemensam nämnd
Ks au 2002-11-06, § 348
Omsorgsnämnden föreslår beslut i ärendet enligt § 72/2002.
Från och med den 1 januari 2003 övergår samverkansformen från avsiktsförklaring till gemensam nämnd.
Verksamheten kommer att inrymmas i Kristianstads
kommuns organisation. De 10 kommunerna i samverkansgruppen betalar avgift baserad på antal invånare per den 1
november året innan budgetåret. För Hässleholms kommun
beräknas kostnaden per år bli ca 1 900 000 kronor. Därtill
kommer kostnader för de hjälpmedel som köps in och ägs
av Hässleholms kommun.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till avtal och reglemente för gemensam
nämnd kring hjälpmedelsförsörjning mellan kommunerna
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn,
Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.
______
Ks 2002-11-20, § 163
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
ON
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2002-11-20
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Dnr 2002.537

406

Timtaxa/kostnadsfaktor för tillsyn inom miljönämndens
ansvarsområde: revidering inför år 2003
Ks au 2002-11-06, § 349
Miljönämnden hemställer enligt § 225/2002 att
timtaxan/kostnadsfaktor K höjs till 600 kronor.
Bengt Andersson tillstyrker höjningen.
Bo-Anders Thornberg yrkar att taxan inte skall höjas.
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget förslag och
dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner sitt eget förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
Bengt Anderssons yrkande röstar ja. Den som bifaller BoAnders Thornbergs yrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson och Lars Olsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
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Ks au § 349 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att höja timtaxans kostnadsfaktor K med 50 kronor till 600
kronor.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig mot beslutet.
______
Ks 2002-11-20, § 164
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på taxehöjningen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs avslagsyrkande och
finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs avslagsyrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 4 nej-röster avges, 2 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Lars-Göran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth och John Bruun.
Följande avstår från att rösta: Ingemar Gustavsson och
Christer Caesar.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-11-20

Sid

27

Ks § 164 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kfs
MN
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Utdraget bestyrkes
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Omhändertagande av avfall från annan kommun –
principiellt eller ej
Ks 2002-11-20, § 165
Ordföranden redovisar att fråga har väckts om beslut,
beträffande mottagande av brännbart avfall från Blekinge till
fjärrvärmeverket, skall anses vara av sådan principiell
karaktär att den skall underställas kommunfullmäktige eller
om frågan kan avgöras av bolagets styrelse.
Douglas Roth yrkar i att ärendet inte skall behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall
avgöras idag och dels om det inte skall avgöras idag och
finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som inte
vill avgöra ärendet idag röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Lars-Göran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Ärendet avgörs alltså idag.
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Utdraget bestyrkes
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Ks § 165 forts
Ordföranden ställer proposition på förslaget att ärendet inte
är principiell karaktär och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen beslutar
att omhändertagande av brännbart avfall från Blekinge inte
är av principiell karaktär varför frågan därmed avgörs av
bolagets styrelse.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas
ledamöter reserverar sig till förmån för Douglas Roths
yrkande.

Beslut till
Justering

BA
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Utdraget bestyrkes
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Datum
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2002-11-20
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Dnr 2002.562

107

Bildande av holdingbolag och försäljning av aktier i
AB Hässleholmsbyggen, Hässleholms Industribyggnads AB,
Hässleholm Fjärrvärme AB, Hässleholms Vatten AB och
Hässleholms Renhållare AB till detta bolag.
Ks au 2002-11-20, § 353
Bengt Andersson yrkar att holdingbolag skall bildas enligt
framtaget förslag.
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till sitt förslag
och dels Bo-Anders Thornbergs avslagsyrkande och finner
sitt förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
Bengt Anderssons bifallsförslag röstar ja. Den som stöder
Bo-Anders Thornbergs avslagsyrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson och Lars Olsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att överlåta kommunens aktier i de av kommunen helägda
bolagen (Hässleholm Fjärrvärme AB, Hässleholms Vatten
AB, Hässleholms Renhållare AB, Hässleholms
Industribyggnads AB, AB Hässleholmsbyggen) till ett helägt
moderbolag (holdingbolag) per 28 december 2002,

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2002-11-20
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Ks au § 353 forts
att av Hässleholms Industribyggnads AB förvärva samtliga
aktier i Näringslivsutveckling i Hässleholm AB (ordg nr
556593-5888) för en köpeskilling om 100 000 kronor att
ombildas till Hässleholm Stadshus AB (holdingbolag),
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om annan firma
för Hässleholm Stadshus AB i det fall föreslagen firma ej kan
registreras,
att fastställa bolagets aktiekapital till 2 000 000 kronor,
att godkänna nyemission i bolaget med 1 900 000 kronor till
aktiekapital och 8 000 000 kronor till en överkursfond,
att kostnaderna för köp av aktier samt för nyemission i
aktiekapital och överkursfond om totalt 10 000 000 kronor
skall finansieras ur kommunens rörelsekapital,
att godkänna upprättade förslag till
- överlåtelseavtal
- bolagsordning
- ägardirektiv
- avtal om finansiell samordning
att bemyndiga kommunstyrelsen att sluta avtal med
bolagets styrelse beträffande försäljning av kommunala
tjänster i önskad omfattning,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt
Andersson att underteckna revershandling avseende köpeskillingslikvid å 262 155 000 kronor enligt upprättat överlåtelseavtal, och dels övriga erforderliga handlingar,
att fastställa antalet styrelseledamöter till 5 med lika många
ersättare,
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Utdraget bestyrkes
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Ks au § 353 forts
att fastställa antalet styrelseledamöter till 5 med lika många
ersättare,
att utse styrelseledamöter och suppleanter, samt
att utse lekmannarevisorer och ersättare.
Bo-Anders Thorberg reserverar sig till förmån för sitt
avslagsyrkande.
______
Ks 2002-11-20, § 166
Rune Stensby yrkar att antalen ledamöter i styrelsen skall
vara 9 med 5 ersättare och väljas ur kommunstyrelsen.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss av ärendet.
Christer Caesar yrkar i första hand återremiss av ärendet
och i andra hand avslag på arbetsutskottets förslag.
Sammanträdet ajourneras kl. 16.35 – kl. 16.55.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras
enligt Bo-Anders Thornbergs och Christer Caesars yrkande
och finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
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Utdraget bestyrkes
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Ks § 166 forts
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Lars-Göran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet
idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels
arbetsutskottets förslag utom beträffande val av styrelsen
och dels Christer Caesars avslagsyrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag exklusive val av
styrelse röstar ja. Den som stöder Christer Caesars
avslagsyrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Lars-Göran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
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Ks § 166 forts
Slutligen ställer ordföranden proposition på dels bifall och
dels avslag på Rune Stensbys yrkande och finner det
bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla arbetsutskottets förslag med ändringen att
styrelsen i bolaget skall bestå av 9 ledamöter med 5
ersättare och att de väljs ur Kommunstyrelsen.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas
ledamöter reserverar sig till förmån för Christer Caesars
yrkande.
______

Beslut till
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Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdagar år 2003
Ks 2002-11-20, § 167
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar år 2003.
8 och 29 januari
26 februari
26 mars
23 april
21 maj
11 juni
6 augusti
3 september
1 och 29 oktober
19 november
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2002-11-20, § 168
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2002.104
002
Kommunledningskontorets planeringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2002-11-18
-bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2002-11-18
-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 2002-11-18
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor beslutade
av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2002-11-15
-exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterad 2002-11-15
2002.24
002
Kommunledningskontoret – Delegationsbeslut fattade av
kanslichefen
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Övriga anmälningar
Ks 2002-11-20, § 169
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2002.7
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2002-10-31
2001.582
219
Banverket – Beslut om att fastställa järnvägsplan
2002.469
311
Vägverket – Breddning av väg 1939 mellan Hästveda och
Luhrsjön
2002.559
610
Kjerstin Ulfvik Jonasson, Folkets Väl – Skolpolitik med locket
på
2002.291
612
Skolverket – Beslut på ansökan från Tultra Utbildnings AB
om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun
2002.572
341
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut om skyddsområde och
skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Verum,
Emmaljunga, Farstorp, Tyringe och Vittsjö

Justering
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Utdraget bestyrkes

