SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2007-05-23

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.05

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Tommy Nilsson (s) 2:e v ordf
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Lars-Göran Wiberg (c)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)
Lena Wallentheim (s)
Alf Nilsson (s)
Irene Nilsson (s)
Per-Åke Purk (v)
Peter Groth (mp)
Patrik Jönsson (sd)

Ersättare

Urban Widmark, Jan Nilsson, Rune Stensby, Lars Johnsson,
Rolf Tronäss, Lena Olsson, Winnie Aronsson, Mikael
Björklund, Thomas Rasmusson, Harald Lind.

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Alf Nilsson

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2007-05-30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Alf Nilsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2007-05-23

Anslagsdatum

2007-05-31

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Lenore Larsson

Justering

AN

B-AT

Paragrafer §§ 119-124

Anslagets nedtagande 2007-06-22

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-05-23

Sid
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§ 119

Ändrad kompensation för anslagstyp 1 för
kommunledningskontoret
Dnr 2007/340

040

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Kommunledningskontorets budgetram för 2007 ska
minskas med 6 265 000 kronor och samma belopp flyttas
till finansförvaltningen.
Motsvarande justering görs i budget 2008.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk översyn har gjorts av kommunens markinnehav.
I samband med översynen har beräkningen av
kompensation för kapitalkostnader enligt anslagstyp 1
ändrats från att tidigare ha beräknats årsvis till att nu
beräknas månadsvis.
I kommunledningskontorets budget ingår kompensation för
kapitalkostnader. Från och med 2007 kompenseras
kommunledningskontoret varje månad med
budgetkompensation med samma belopp som kostnaden.
Ekonomikontoret föreslår att den kompensation som ingår i
kommunledningskontorets budget flyttas till
finansförvaltningen för att finansiera den kompensation som
redan betalas.
_________

Justering

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes
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Datum

2007-05-23

Sid
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KS AU 2007-05-09 § 150
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Kommunledningskontorets budgetram för 2007 ska
minskas med 6 265 000 kronor och samma belopp flyttas
till finansförvaltningen.
Motsvarande justering görs i budget 2008.

____________________
Beslut sänt till:
ek
exploateringsavd.

Justering

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes
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§ 120

Taxor och avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen
Dnr 2007/267

730

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
1. Försörjningsstöd i form av matsubvention tas bort från
och med 2007-07-01 med undantag för ordinärt boende.
2. Omsorgsnämndens bemyndigande att utge
försörjningsstöd i form av matsubvention upphör från och
med 2007-07-01 vad gäller särskilt boende.
3. Ändringar i Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorg antas att gälla från och med 2007-0701, bilaga 1.
4. Hemtjänsttaxan, höjs från 100 kronor till 150 kronor per
timme antas, att gälla från och med 2007-07-01, bilaga
2.
5. Tidigare hemtjänsttaxa upphävs.
6. Taxa för korttidsvistelse i form av hemtjänst med
iakttagande av högkostnadsskyddet antas att gälla från
och med 2007-07-01, bilaga 3.
7. Tidigare taxa för korttidsvistelse antagen av
kommunfullmäktige 2002-06-17, § 115 upphävs från och
med 2007-07-01.
8. Taxa för kost inom äldre- och handikappomsorgen antas
att gälla från och med 2007-07-01, bilaga 4.

Justering

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes
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KS § 120 forts.
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden föreslår enligt § 35/2007 ändrade och
nya taxor inom äldre- och handikappomsorgen.
Yrkanden
Lars Olsson, c, yrkar att beslutsmening 1 ska lyda:
Försörjningsstöd i form av matsubvention tas bort från och
med 2007-07-01 med undantag för ordinärt boende.
Och att beslutsmening 2 ska lyda:
Omsorgsnämndens bemyndigande att utge försörjningsstöd
i form av matsubvention upphör från och med 2007-07-01
vad gäller särskilt boende.
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till Lars Olssons yrkande samt
avslag på förslaget i övrigt, beslut nr 3-8. I detta instämmer
Peter Groth, mp, Per-Åke Purk, v, och Patrik Jönsson, sd.
Proposition 1
Ordföranden frågar först beträffande beslutsmening 3-8 på
dels bifall och dels avslag på Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner det bifallet.
Votering
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons avslagsyrkande
röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster lämnas.

Justering

AN

Följande röstar ja:

Följande röstar nej:

Lars Olsson, c
Pär Palmgren, m
Douglas Roth, m
Lars-Göran Wiberg, c
Robin Gustavsson, kd
John Bruun, fp
Torsten Ising, fv
Bo-Anders Thornberg, m

Tommy Nilsson, s
Lena Wallentheim, s
Alf Nilsson, s
Irene Nilsson, s
Per-Åke Purk, v
Peter Groth, mp
Patrik Jönsson, sd

B-AT

Utdraget bestyrkes
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KS § 120 forts.
Proposition 2
Därefter frågar ordföranden på beslutsmening 1 och 2 och
finner dem bifallna.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och
sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån
för sitt yrkande.
_________
KS AU 2007-05-09 § 152
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut
-

Försörjningsstöd i form av matsubvention tas bort från
och med 2007-07-01.
Omsorgsnämndens bemyndigande att utge
försörjningsstöd i form av matsubvention upphör från och
med 2007-06-01.
Ändringar i Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorg antas att gälla från och med 2007-0701, bilaga 1.
Hemtjänsttaxan som höjs från 100 kronor till 150 kronor
per timme antas att gälla från och med 2007-07-01,
bilaga 2.
Tidigare hemtjänsttaxa upphävs.
Taxa för korttidsvistelse i form av hemtjänst med
iakttagande av högkostnadsskyddet antas att gälla från
och med 2007-07-01, bilaga 3.
Tidigare taxa för korttidsvistelse antagen av
kommunfullmäktige 2002-06-17, § 115 upphävs från och
med 2007-07-01.
Taxa för kost inom äldre- och handikappomsorgen antas
att gälla från och med 2007-07-01, bilaga 4.

____________________
Beslut sänt till:
On

Justering

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes
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§ 121

Årsredovisning Stiftelsen Bjärnum - hus
Dnr 2007/169

042

Kommunstyrelsens beslut
- Resultat- och balansräkningen fastställs.
- Det godkänns att av vinsten avsätta till
Konsolideringsfonden 115 740,00 kronor, till
Underhållsfonden 243 000,00 kronor och till Årets vinst
2 992,49 kronor.
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

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes
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§ 122

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
- Följande läggs med godkännande till handlingarna.
2007.31
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2007-05-15
2007.32
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Framställningar till och
yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och
fastighetsbildning beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2007-05-15
2007.64
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2007-05-15

Justering

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes
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KS § 122 forts.
2007.33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2007-05-15
2007.216
260
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende 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
2007-05-15
2007.370
050
Ekonomikontoret – Upphandlingar som överstiger tre
basbelopp gjorda under december 2006 samt under
januari – april 2007 genom Ekonomikontorets upphandlingsoch serviceavdelning
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2007-04-25, 2007-05-02.

Justering

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes
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§ 123

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande läggs med godkännande till handlingarna.
2007.58
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2007-04-30
2007.30
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per april
2007
2007.394
047
Krisberedskaps myndigheten – Preliminärt besked om
ersättning
2007.398
351
Hästvedas Intresseförening – Skrivelse att Hästveda
avloppsreningsverk bör stängas.
2007.267
730
Skrivelse om taxor inom omsorgen av samtliga
pensionärsorganisationer representerade i KPR
2006.266
433
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen – Strategi för
formellt skydd av skog i Skåne län

Justering

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes
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KS § 123 forts.
Sveriges Kommuner och Landsting – Kallelse till ordinarie
kongress med Sveriges Kommuner och Landsting
den 13 – 15 november 2007
Kristianstad Airport AB – Aktieägarna håller fortsatt
ordinarie årsstämma torsdagen den 31 maj på Rådhuset
Hälso- och sjukvårdsnämnden – Protokoll från 2007-02-12
och 2007-03-12
Region Skåne – Regionala tillväxtnämnden protokoll från
sammanträde 2007-04-18

Justering

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes
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2007-05-23

Sid
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§ 124

Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per
2007-04-30
Dnr 2007.401

042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Budgetuppföljningarna läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning per 2007-04-30 har upprättats dels för
kommunen och dels för de kommunala bolagen.
____________________
Sänt till:
ek

Justering

AN

B-AT

Utdraget bestyrkes

