SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-06-11

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.20

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Tommy Nilsson (s) 2:e v ordf
Pär Palmgren (m) (§§ 111-125)
Urban Widmark (m)
Lena Olsson (c)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)
Lena Wallentheim (s) (§§ 112-134 deltar ej § 111 Bidrag till
föreningar beträffande Emmaljunga
Byggnadsförening upa)

Alf Nilsson (s)
Rune Stensby (s)
Per-Åke Purk (v)
Margareta Sundin (s)
Patrik Jönsson (sd)
Lennart Westdahl (s) (tjänstgör för Lena Wallentheim § 111
Bidrag till föreningar beträffande
Emmaljunga Byggnadsförening upa)
Lars Johnsson (m) (§§ 126-134)

Ersättare

Jan Nilsson, Lars Johnsson, Christer Caesar, Winnie
Aronsson, Lennart Westdahl, Thomas Rasmusson, Harald
Lind.

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Robin Gustavsson

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2008-06-19

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Robin Gustavsson

Justering

B-A T

RG

Paragrafer §§ 111-134

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-06-11

2

Anslag/ bevis
Protokollet är justerat.
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2008-06-11

Datum då anslaget sätts upp

2008-06-19

Datum då anslaget tidigast får tas ner

2008-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Lenore Larsson

Datum då anslaget togs ner
Signatur

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

3

§ 111

Bidrag till föreningar
Dnr 2008/384

048

Kommunstyrelsens beslut
-

Bidrag till föreningar för 2008 beviljas med justering av
bidrag till Föreningen Norden till 15 000 kronor.
I budget 2009 föreslås bidraget till Föreningen Norden
flyttas till Kulturnämndens budget.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat underlag för föreningsbidrag
2008 för kommunstyrelsens verksamheter.
______
KS AU 2008-05-28 § 160
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Bidrag till föreningar för 2008 beviljas med justering av
bidrag till Föreningen Norden till 15 000 kronor.
I budget 2009 föreslås bidraget till Föreningen Norden
flyttas till Kulturnämndens budget.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

4

§ 112

Instruktion till ombudet vid ordinarie
årsstämman med Kristianstad Airport AB
Dnr 2008/437

107

Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

Resultat- och balansräkning per 2007-12-31 godkänns.
Förslag till beslut avseende vinstdisposition godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden 2007-01-01—
2007-12-31 beviljas.
Årsarvode till styrelse, revisor och lekmannarevisorer
godkänns.
Val av styrelse, revisor och revisorsersättare till
årsstämman godkänns.

Beskrivning av ärendet
Instruktion till ombudet Douglas Roth med ersättare Lena
Wallentheim föreslås beträffande dagordningens punkter.
___________________
Sänt till:
Douglas Roth
Lena Wallentheim

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

5

§ 113

Ändring av föredragslistan
Kommunstyrelsens beslut
Följande tillägg görs till ärendelistan:
-

Valärenden ärende nr 21.
Budgetuppföljning ärende nr 22.

Godkänner att ärende nr 4, 14, 6, 11 och 22 behandlas
inledningsvis.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

6

§ 114

2008 års internhyror
Dnr 2008/423

041

Kommunstyrelsens beslut
-

7 290 000 kronor omdisponeras från tekniska nämndens
budgetram för att täcka ökade internhyreskostnader hos
nämnderna.
3 242 200 kronor omdisponeras från finansförvaltningens
anslag för ”Anslagstyp 1” och ”Central lönepott 2008” för
att täcka ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
7 100 000 kronor omdisponeras från finansförvaltningens
anslag för ”Hyresgaranti, Norra station” för att täcka
ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
17 632 200 kronor omdisponeras till
nämnderna/förvaltningarna enligt uppställningen.

Beskrivning av ärendet
Som ett samarbetsprojekt mellan tekniska kontoret och
ekonomikontoret har en budgetkalkyl för internhyressystemet 2008 gjorts. Utgångspunkten har varit att driften av
kommunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen.
Internhyrorna i 2007 års kalkyl uppgick till 264,4 miljoner
kronor. I budgetkalkylen 2008 beräknas internhyrorna höjas
med 20,5 miljoner kronor till 284,7 miljoner kronor.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

7

KS § 114 forts
För att täcka de ökade internhyreskostnaderna hos nämnderna behöver anslag omdisponeras till dess.
______
KS AU 2008-05-28 § 171
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

7 290 000 kronor omdisponeras från tekniska nämndens
budgetram för att täcka ökade internhyreskostnader hos
nämnderna.
3 242 200 kronor omdisponeras från finansförvaltningens
anslag för ”Anslagstyp 1” och ”Central lönepott 2008” för
att täcka ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
7 100 000 kronor omdisponeras från finansförvaltningens
anslag för ”Hyresgaranti, Norra station” för att täcka
ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
17 632 200 kronor omdisponeras till nämnderna/förvaltningarna enligt uppställning.

____________________
Sänt till:
ek
ak
buf
fk
klk - ekonomisekr
kf
mk
of
pk
revision
rtj
sf
sbk
tk

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

8

§ 115

Planeringsramar för budget 2009 och
flerårsplan 2010-2011
Dnr 2008/439

040

Kommunstyrelsens beslut
-

Planeringsramarna för 2009-2011 antas för både drift
och investering.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och
sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
I samband med att majoritetens företrädare diskuterade
budget 2009 den 29-30 maj bestämdes att skatteprognoser,
pensionskostnadsprognoser och övriga poster på
finansförvaltningen skulle revideras till senast kända.
Dessutom skulle ett antal tillägg göras till plan 2009.
Bilaga./. Planeringsramarna.
____________________
Beslut till:
ek

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

9

§ 116

Exploateringskostnad för Vikings väg i
Vinslöv, igångsättande samt fastställande av
mark- och tomtpris
Dnr 2008/355

250

Kommunstyrelsens beslut
-

Anslag om 2 miljoner kronor används ur
exploateringsbudgeten för att iordningställa området
Vikings väg i Vinslöv.
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra upphandling.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Tomtpriset fastställs till 225 000 kronor per tomt exklusive anslutningsavgifter.

Beskrivning av ärendet
För området Vikings väg i Vinslöv, finns sedan tidigare en
laga kraftvunnen detaljplan. Denna ger byggrätter för nio
stycken friliggande villor. Eftersom det finns en efterfrågan
på denna typ av tomter i Vinslöv kan utbyggnaden av området igångsättas och markförsäljning ske omedelbart.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

10

KS § 116 forts
Tekniska kontoret har uppskattat kostnaderna för iordningställandet av gata/park till en summa av cirka 600 000
kronor. Till detta kommer kostnader för lantmäteriförrättningar, cirka 100 000 kronor. Ingångsvärde, cirka 10 000
kronor samt utbyggnad av ett utjämningsmagasin för av
dagvattenhantering inom området, cirka 1 200 000 kronor
samt oförutsett ca 100 000 kronor.
Totalt ger detta en kostnad för utbyggnad av området på
cirka 2 000 000 kronor.
_____
KS AU 2008-05-28 § 155
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Anslag om 2 miljoner kronor används ur
exploateringsbudgeten för att iordningställa området
Vikings väg i Vinslöv.
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra upphandling.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Tomtpriset fastställs till 225 000 kronor per tomt exklusive anslutningsavgifter.

____________________

Sänt till:
klk - expl.avd
klk – ekonomisekr

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

11

§ 117

Exploateringsprojekt Hassellunden Sydost
Dnr 2008/374

259

Kommunstyrelsens beslut
-

Det godkänns att exploateringsavdelningen ger Hässleholms Vatten AB i uppdrag att kulvertera diket i Hassellunden Sydosts östra del.
Finansiering sker genom exploateringsbudgeten.

Beskrivning av ärendet
Inom området Hassellunden i Hässleholm har många redan
flyttat in och andra väntar fortfarande på att få bygga sitt
drömhus. Området i sydost som numera gjorts om för friliggande villor, väntar på att gatan ska bli anlagd innan tomterna kan iordningställas och husen komma på plats.
Tre fastigheter i östra delen gränsar mot kommunal mark,
parkmark i vilken det finns ett dike. Detta dikes slänter går
in på tomtmark. För att slippa framtida problem med översvämningar, oro för barn, diskussioner om skötsel av diket
med mera, föreslår exploateringsavdelningen att medel avsätts för att kulvertera diket. Då anledningen till att diket
behöver läggas i kulvert är en följd av exploateringen inom
området föreslås att medel avsätts från exploateringsbudgeten.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

12

KS § 117 forts
Hässleholms Vatten AB har låtit beräkna kostnaderna och
kommit fram till att kostnaderna hamnar på maximalt
500 000 kronor. Då kommer diket kulverteras på en sträcka
av högst 150 meter.
______
KS AU 2008-05-28 § 157
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Det godkänns att exploateringsavdelningen ger Hässleholms Vatten AB i uppdrag att kulvertera diket i Hassellunden Sydosts östra del.
Finansiering sker genom exploateringsbudgeten.

____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
klk – ekonomisekr

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

13

§ 118

Föreningen Hörjagården – ansökan om bidrag
Dnr 2008/380

048

Kommunstyrelsens beslut
-

Föreningen Hörjagården beviljas ett bidrag på 25 000
kronor för delfinansiering av omläggning av tak.
Bidraget finansieras ur ekonomikontorets verksamhet
489, bidrag till föreningar.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Hörjagården söker bidrag med 85 000 kronor för
omläggning av yttertak på en sidobyggnad. I byggnaden
finns bland annat ett samlingsrum för bygde- och släktforskning och ett tillhörande brandsäkert och avfuktat arkiv.
______
KS AU 2008-05-28 § 161
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Föreningen Hörjagården beviljas ett bidrag på 25 000
kronor för delfinansiering av omläggning av tak.
Bidraget finansieras ur ekonomikontorets verksamhet
489, bidrag till föreningar.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

14

§ 119

Översyn av placeringsreglerna för
kommunens pensionsmedel
Dnr 2008/385

003

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Det nya förslaget till placeringsregler för kommunens
pensionsmedel antas och skall börja gälla från och med
den 1 oktober 2008.

Beskrivning av ärendet
Den 30 september 2008 går avtalen med de externa förvaltarna ut och en ny upphandling ska ske. Med hänsyn till
detta har en översyn gjorts av placeringsreglerna.
Ekonomikontoret har tagit hjälp av en extern konsult vid
översynen av placeringsreglerna.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid
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KS § 119 forts
De ändringar som gjorts utifrån nuvarande regler är följande:
•

Det operativa målet för kommunens kapitalförvaltning
har arbetats om. Målet om realavkastning kopplas om
till KPI istället för tre månaders statsskuldväxel. Målet
och avkastningskravet är satt till KPI plus 2,5 procentenheter.

•

En ändring görs i tillåtna tillångsslag där vi öppnar upp
aktieförvaltningen från tidigare enbart svenska aktier
till att nu gälla nordiska aktier. Det ger ett större urval
av bolag för förvaltarna.

•

Det skrivs in i placeringsreglerna att endast
Kommuninvest och Exportkreditnämnden är godkända
emittenter vid investering i aktieindexobligation.

•

För derivatinstrument får endast terminer och optioner
användas för att reducera risken i portföljen. Swapavtal stryks.

Ekonomikontoret föreslår att det nya förslaget till placeringsregler för kommunens pensionsmedel antas och börjar
gälla från och med den 1 oktober 2008.
_____
KS AU 2008-05-28 § 164
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Det nya förslaget till placeringsreglerna för kommunens
pensionsmedel antas och skall börja gälla från och med
den 1 oktober 2008.

____________________

Sänt till:
ek
kfs
Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

16

§ 120

Bussangöring Hästveda skola – anslag
Dnr 2008/320

042

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Tekniska nämndens investeringsbudget 2008 ökas med
högst 490 000 kronor. Anslaget ska användas för att
förbättra angöringsmöjligheterna för bussar till Hästveda
skola.
Anslaget skall vara anslagstyp 1.
Tillskottet på högst 490 000 kronor finansieras från
ekonomikontorets anslag för oförutsedda investeringar.

Yrkanden
Per-Åke Purk, v, yrkar att texten om korttidsparkering ska
tas bort.
Tommy Nilsson, s, bifaller yrkandet.
Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2008-04-10, § 26 att föreslå
kommunstyrelsen att anslå 490 000 kronor för att förbättra
angöringsmöjligheterna för bussar vid Hästveda skola.
Såväl personal vid Hästveda skola som personal från bussbolaget har under en längre tid påtalat behovet att öka säkerheten för skolbarnen.
_____

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

17

KS AU 2008-05-28 § 166
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Tekniska nämndens investeringsbudget 2008 ökas med
490 000 kronor. Anslaget ska användas för att förbättra
angöringsmöjligheterna för bussar samt att anlägga en
korttidsparkering vid Hästveda skola.
Anslaget skall vara anslagstyp 1.
Tillskottet på 490 000 kronor finansieras från
ekonomikontorets anslag för oförutsedda investeringar.

____________________
Sänt till:
Tn
ek

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

18

§ 121

Projektering och detaljplanering av
kommunens nya verksamhetsområde
Hässleholm Nord
Dnr 2008/336

259

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

9 350 000 kronor får ianspråktas för projektering och detaljplanering avseende verksamhetsområde Hässleholm
Nord.
Anslaget finansieras genom exploateringsbudgeten.
Tekniska kontoret får i uppdrag att igångsätta arbetet
med projektering och detaljplaneläggning.

Beskrivning av ärendet
Kommunens verksamhetsområden i Hässleholms tätort beräknas inom ett par åt vara fullt etablerade. Detta gäller inte
minst Läreda industriområde längs med Industrigatan som
etablerades i början på 1970-talet och som skulle tjäna som
expansionsområde för etableringar för lång tid, ett område
som uppgår till cirka 120 ha.
Kommunen har inlett etableringen av kommunens framtida
verksamhetsområde – Hässleholm Nord – genom inköp av
mark i korsningen mellan stambanan och riksväg 21 – i
direkt anslutning till södra stambanan.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

19

KS § 121 forts
Nästa steg i projektet avser upphandling av genomförande
av projektering och detaljplan för verksamhetsområdet.
_____
KS AU 2008-05-28 § 168
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

9 350 000 kronor får ianspråktas för projektering och detaljplanering avseende verksamhetsområde Hässleholm
Nord.
Anslaget finansieras genom exploateringsbudgeten.
Tekniska kontoret får i uppdrag att igångsätta arbetet
med projektering och detaljplaneläggning.

___________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd.
klk – ekonomisekreterare

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

20

§ 122

Samarbetsavtal med Skånetrafiken angående
avgiftsfria resor för resande med
serviceresekort (tilläggsavtal 70+)
Dnr 2008/377

531

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättat förslag till avtal mellan Skånetrafiken och
Hässleholms kommun gällande avgiftsfria resor med serviceresekort godkänns.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun har under flera år arbetat med att
förbättra kollektivtrafiken i kommunen för samtliga invånare. Genom en ökad kollektivtrafik förbättras rörligheten
för stora grupper Hässleholmare och deras möjligheter att
ta del av det samhällsutbud som finns.
För att ytterligare tillgängliggöra kollektivtrafiken för den
stora gruppen äldre i Hässleholm har det sedan ett antal år
tillbaka erbjudits alla invånare som fyllt 70 år gratis resor
med kollektivtrafiken inom Hässleholms kommun. I tidigare
avtal om fritt resande för personer som fyllt 70 år ingick en
klausul om fritt resande för personer med Serviceresekort
(beviljad färdtjänst) som kan åka med allmän kollektivtrafik,
klausulen tillkom från början i ett äldre avtal från 1997.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

21

KS § 122 forts
När nytt avtal angående avgiftsfria resor med Skånetrafiken
tecknades (beslut KS 080402) fanns inte gruppen med Serviceresekort med i avtalet. För att kunna erbjuda service
med avgiftsfria resor för personer med Serviceresekort
måste kommunen teckna separat avtal.
Kostnaden för avtalen ryms inom budget.
_____
KS AU 2008-05-28 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättat förslag till avtal mellan Skånetrafiken och
Hässleholms kommun gällande avgiftsfria resor med serviceresekort godkänns.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
Skånetrafiken

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

22

§ 123

Betänkandet Yrkeshögskolan. För
yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) –
yttrande
Dnr 2008/267

214

Kommunstyrelsens beslut
-

Yttrandet över betänkandet ”Yrkeshögskolan – För yrkeskunnande i förändring” översänds som kommunens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för yttrande fått betänkandet ”Yrkeshögskolan – För yrkeskunnande i förändring” (SOU 2008:29).
Över detta har ett yttrande tagits fram.
Skåne Nordost-kommunerna har ställt sig bakom
Hässleholms kommuns yttrande.
Bilaga: Yttrandet
_____

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

23

KS AU 2008-05-28 § 170
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Yttrandet över betänkandet ”Yrkeshögskolan – För yrkeskunnande i förändring” översänds som kommunens yttrande.

____________________

Sänt till:
klk - utvecklingsavd.
Utbildningsdepartementet – + yttrande i 3 ex före 2 juli 2008.
Lars Johnsson SkNO.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

24

§ 124

Kompensation för plusjobbstjänster
Dnr 2008/396

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Ekonomikontoret får i uppdrag att göra budgetförändringar utifrån underlag från arbetsmarknad & kompetensutveckling avseende kompensation till förvaltningar
som har plusjobbstjänster 2008.

Beskrivning av ärendet
I arbetsmarknad & kompetensutvecklings budget för 2008
finns 270 000 kronor reserverade för plusjobbsanställningar
inom kommunens olika förvaltningar. Förvaltningarna ska bli
kompenserade för skillnaden mellan överenskommen lön
mellan arbetsförmedlingen och respektive förvaltning och
erhållet bidrag. Kompensation för merkostnadsersättning
sker inte efter den 1 juli 2007. Arbetsmarknad & kompetensutveckling kommer att skicka över underlag till ekonomikontoret där det framgår hur mycket varje förvaltning ska
bli kompenserade för.
_____

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

25

KS AU 2008-05-28 § 172
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Ekonomikontoret får i uppdrag att göra budgetförändringar utifrån underlag från arbetsmarknad & kompetensutveckling avseende kompensation till förvaltningar
som har plusjobbstjänster 2008.

____________________
Sänt till:
ek
ak

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

26

§ 125

Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk
klimatpolitik” (SOU 2008:24) – yttrande
Dnr 2008/206

400

Kommunstyrelsens beslut
-

Miljökontorets förslag till yttrande över Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik (SOU 2008:24)
godkänns och översänds som kommunens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för yttrande erhållit Klimatberedningens
slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik” (SOU 2008:24) på
remiss.
Miljönämnden föreslår enligt § 60 2008-05-28 framtaget
yttrande.
Bilaga: Yttrandet
_____

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

27

KS AU 2008-05-28 § 174
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Miljökontorets förslag till yttrande över Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik (SOU 2008:24)
godkänns och översänds som kommunens yttrande.

____________________

Sänt till:
Mn
Miljödepartementet + yttrande senast 18/6-08

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

28

§ 126

Årsredovisning Stiftelsen Bjärnum - hus
Dnr 2008/139

042

Kommunstyrelsens beslut
- Resultat- och balansräkningen fastställs.
- Det godkänns att av vinsten avsätta till
Konsolideringsfonden 115 740 kronor, till
Underhållsfonden 491 230 kronor och till reservfonden
915 kronor och 87 öre.
Ärendebeskrivning
Enligt stiftelsens stadgar § 21 skall kommunstyrelsen före
utgången av juni månad fatta beslut i anledning av förvaltnings- och revisionsberättelserna, vilka skall delges kommunfullmäktige.
Revisorerna har inga anmärkningar.
____________________
Sänt till:

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

29

§ 127

Granskning av stiftelser förvaltade av
Hässleholms kommun
Dnr 2008/392

046

Kommunstyrelsens beslut
-

Årsredovisningarna avseende 2007 godkänns för de
bokföringsskyldiga stiftelserna.

Beskrivning av ärendet
Av Hässleholms kommuns förvaltade stiftelser är fyra
stycken bokföringsskyldiga och upprättar årsredovisningar.
Dessa är:
Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond
Anton Anderssons stiftelse för äldre
Anton Anderssons stiftelse för barn
Hässleholms kommuns sociala stiftelse
Dessa årsredovisningar skall enligt stiftelselagen godkännas
av kommunstyrelsen.
____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid
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§ 128

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
-

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med
godkännande till handlingarna.

Dnr
Från-Angående
2008/302
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Rätt att tillförsäkra
kommunen rätt eller belasta kommunens fastigheter med
servitut, ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-05-15
2008/127
250
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 2008-05-15
2008/41
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-05-15

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

31

KS § 128 forts
2008/40
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-05-15
2008/126
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2008-05-15
2008/9
002
Räddningstjänsten – Enligt delegation har beslut om dispens
att sota själv beviljats
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2008-05-07, 2008-05-14 och 2008-05-28.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid
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§ 129

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
-

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med
godkännande till handlingarna.

Dnr
Från - Angående
2008/52
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per maj 2008
2008/55
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per maj
2008
2008/49
049
Ekonomikontoret – Månadsrapporter avseende
kapitalförvaltningen per 2008-04-30
2008/178
430
Miljönämnden – Protokollsutdrag av ändring av direktiv
2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser samt
förslag till beslut rörande medlemsstaternas ansträngningar
att minska sina utsläpp av växthusgaser
2008/404
047
Regeringen Socialdepartementet – Regeringsbeslut Uppdrag
att utbetala bidrag till kommuner för att förstärka sociala
insatser i samband med en ny vårdform

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid
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KS § 129 forts
2008/418
040
Sveriges Kommuner och Landsting – Ekonomirapport maj
2008, pressmeddelande kärvare tider för kommuner och
landsting och pressmeddelande konjunkturen mjuklandar
2008/413
024
Sveriges Kommuner och Landsting – Analysrapporten april
2008 avtalspensioner i kommuner och landsting
2008/414
000
Sveriges Kommuner och Landsting – Ny forskaranatologi om
den kommunala självstyrelsen
2008/425
040
Krisberedskaps myndigheten – Beslut om utbetalning av
ersättning till kommunerna för uppgifter i
krishanteringssystemet
2008/433
047
Socialstyrelsen – Information om statsbidrag till
kommunerna för att förbereda sociala insatser inför den nya
vårdformen som träder i kraft den 1 september 2008
2008/421
149
Svensk Kassaservice – Information om Svensk Kassaservice
i Hässleholm kommer att upphöra fr.o.m. den 1 november i
år
Kristianstad Airport AB – Protokoll från styrelsemöte
2008-04-04
Region Skåne, Regionkansliet – Protokoll från
regionstyrelsens sammanträden. Meddelar att protokoll inte
skickas ut i pappersform utan finns på Region Skånes
hemsida
Region Skåne, Hälso- och sjukvårdsnämnden – Protokoll
från sammanträde 2008-04-14

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

34

KS § 129 forts
2007/767
114
Hässleholms Tingsrätt – Dom mål nr 1781-07 Hässleholms
kommun har bestritt åklagarens yrkande om åläggande av
företagsbot. Domslutet är att åtalet ogillas.
2008/450
822
2385 personer har skrivit under att de vill att badet i
Qpoolen ska finnas kvar

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

35

§ 130

Information/ beslut i frågor angående Skåne
Nordost samarbete
Kommunstyrelsens beslut
-

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Kommunchefen informerar utifrån senaste sammanträdet
2008-06-02 inom Skåne Nordost.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

36

§ 131

Val av ordförande till Pensionärsrådet
Dnr 2008/446

102

Kommunstyrelsens beslut
-

Avsägelsen beviljas.
Valet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Lars Olsson, c, har avsagt sig uppdraget som ordförande
från och med 2008-10-01.
____________________
Beslut till:
TROMAN
LO
PK

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

37

§ 132

Val av ledamot till Skånes Luftvårdsförbund
Dnr 2008/446

102

Kommunstyrelsens beslut
-

Avsägelsen beviljas.
Valet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Lars Olsson, c, har avsagt sig uppdraget som ledamot från
och med 2008-10-01.
____________________
Beslut till:
TROMAN
LO
Pk

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

38

§ 133

Val av ombud till Stadshuset AB
Dnr 2008/446

102

Kommunstyrelsens beslut
-

Avsägelsen beviljas.
Valet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Lars Olsson, c, har avsagt sig uppdraget som ombud från
och med 2008-10-01.
____________________
Beslut till:
TROMAN
LO
Pk

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

39

§ 134

Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per
2008-04-30
Dnr 2008/455

042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Budgetuppföljningarna läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning per 2008-04-30 har upprättats dels för
kommunen och dels för de kommunala bolagen.
____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-11

Sid

40

Sommarhälsning
Ordföranden tackar kommunstyrelsen för vårens arbete och
tillönskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig och
avkopplande sommar.
Vice ordföranden Tommy Nilsson tillönskar ordföranden
detsamma.

Justering

B-A T

RG

Utdraget bestyrkes

