SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2006-05-17

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.30

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Lena Wallentheim (s)
Lennart Westdahl (s)
Margareta Sundin (s)
Rune Stensby (s)
Lars-Göran Wiberg (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Ingemar Gustavsson (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Kjerstin Ulfvik-Jonasson (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Sven-Erik Andersson, Karin Axelsson,
Mikael Andersson, Marianne Littke och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Lena Wallentheim

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2006-06-01

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Lena Wallentheim

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2006-05-17

Anslagsdatum

2006-06-01

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

LW

Paragrafer §§ 77-82

Anslagets nedtagande 2006-06-22

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

2

§ 77

Kompletteringsbudget 2006 avseende
driftbudgeten
Dnr 2006.340
Dnr 2006.202

041
042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

-

Omsorgsnämnden beviljas, utöver i kompletteringsbudgeten redan föreslagna ca 1,2 miljoner kronor,
ytterligare 4,4 miljoner kronor till 10 nya platser i särskilt
boende.
Anslaget finansieras ur kommunens budgetöverskott,
vilket innebär att kommunens lån ökar med motsvarande
belopp.
Omsorgsnämndens begäran om 4,4 miljoner kronor till
kontot för oförutsett avslås.
760 000 kronor avseende plusjobb ska överföras från
personalkontoret till förvaltningen för arbetsmarknad och
kompetensutveckling.
Att-sats 14 i budget 2006 ska omformuleras till att lyda
”att bemyndiga kommunstyrelsen genom
ekonomikontoret att till nämnder fördela medel avseende
kapitalkostnader (anslagstyp 1) för investeringar
slutförda från och med 2005”.
Upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2006,
inklusive övriga behandlade ärenden, antas.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till kompletteringsbudget för 2006 är upprättat
och föreslås bli antaget.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid
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KS § 77 forts
I budgeten för 2006 är den generella att-satsen nummer 14
felformulerad och bör ändras till följande ”att bemyndiga
kommunstyrelsen genom ekonomikontoret att till nämnder
fördela medel avseende kapitalkostnader (anslagstyp 1) för
investeringar slutförda från och med 2005”. Ändringen
gäller från och med 2005 istället för under budgetåret.
Eftersom det visat sig att ombyggnaden av Söderparksskolan kommer att bli betydligt dyrare än budgeterat belopp
ska budget 2007 tillföras 28,5 miljoner kronor för projektet.
Totalsumman för projektet blir 55 miljoner kronor.
I kommunstyrelsen föreslogs att beloppet för fjärrvärmeutbyggnad i Bjärnum minskas eftersom inte hela den planerade investeringen kommer att göras under 2006.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att 4,4 miljoner kronor anslås till
omsorgsnämnden för 10 platser. Han föreslår också att
begärda 4,4 miljoner kronor inte anslås för att återställa
kontot för oförutsett inom omsorgsnämnden. Förslaget
innebär att omsorgsnämnden erhåller totalt cirka 5,6
miljoner kronor i kompletteringsbudgeten eftersom cirka 1,2
miljoner kronor redan tidigare inarbetats i
kompletteringsbudgeten.
John Bruun (fp) yrkar att omsorgsnämnden ska få både 4,4
miljoner kronor för 10 platser och 4,4 miljoner kronor för att
återställa oförutsett, det vill säga 8,8 miljoner kronor totalt.
Bo-Anders Thornberg (m) yrkar att omsorgsnämnden ska
erhålla 7,6 miljoner kronor, det vill säga 8,8 miljoner kronor
minus de 1,2 miljoner kronor som redan är föreslagna och
att anslaget ska finansieras genom besparingar på andra
förvaltningar.
Robin Gustavsson (kd) yrkar bifall till John Bruuns och BoAnders Thornbergs yrkande.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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KS § 77 forts
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt förslag och dels
John Bruuns och Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
sitt eget förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: ”Den som
stöder ordförandens förslag röstar ja. Den som stöder John
Bruuns och Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Ingemar Gustavsson, Robin Gustavsson,
John Bruun och Kjerstin Ulfvik-Jonasson.
Reservation
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för John Bruuns och
Bo-Anders Thornbergs yrkande.
______
KS 2006-05-03, § 74
Kommunstyrelsens beslut
-

Återremittering.

______

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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KF 2006-03-27, § 51
Kommunfullmäktiges beslut
-

Upprättat förslag till förändringar i investeringsbudgeten i
kompletteringsbudgeten för 2006, inklusive övriga
behandlade ärenden avseende investeringar, antas.
Investeringsbudgeten tillförs dessutom 2,5 miljoner kronor för va-utbyggnad i Dalsjöområdet.
2007-års flerårsplan för investeringar tillförs 28,5
miljoner kronor till projektet ombyggnad av
Söderparksskolan.
Förslaget vad avser förändringar i driftbudgeten
återremitteras.

Yrkanden m m
Lars Olsson yrkar beträffande driftbudgeten dels att omsorgsnämnden ska tillföras 4,7 miljoner kronor att finansieras genom minskning av det budgeterade överskottet och
dels att 760 000 kronor avseende plusjobb ska överföras
från personalkontoret till arbetsmarknad och kompetensutvecklingsförvaltningen. Beträffande investeringsbudgeten
yrkar han att kommunstyrelsen skall tillföras 2,5 miljoner
kronor för va-utbyggnad i Dalsjöområdet.
I detta instämmer Kerstin Andersson, Lena Wallentheim,
Per-Åke Purk och Rolf Delcomyn.
Bo-Anders Thornberg yrkar beträffande driftbudgeten återremiss av den. Dessförinnan yrkade han beträffande driftbudgeten att omsorgsnämnden skulle tillföras 3,0 miljoner
kronor som skulle finansieras med 2,0 miljoner kronor genom minskning av finansiella kostnader och 1,0 miljoner
kronor genom minskning av anslaget för kompensation av
anslagstyp 1. Beträffande investeringsbudgeten yrkade han
att 2,5 miljoner kronor skall tillföras kommunstyrelsen för
va-utbyggnad i Dalsjöområdet.
I detta instämmer John Bruun.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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KF § 51 forts
Omröstning
Ordföranden ställer beträffande förändringar av
driftbudgeten proposition på dels om ärendet skall
återremitteras eller om det ska avgöras idag och finner
att det skall återremitteras.
Därefter ställer han beträffande förändringar i investeringsbudgeten proposition på kommunstyrelsens förslag
med tillägget att 2,5 miljoner kronor skall anvisas för vautbyggnad i Dalsjöområdet i Bjärnum och finner det bifallet.
_____
KS 2006-03-08, § 41
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

Anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2006
inklusive övriga behandlade ärenden.
Omformulera att-sats 14 i budget 2006 till ”att bemyndiga kommunstyrelsen genom ekonomikontoret att till
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader (anslagstyp 1) för investeringar slutförda från och med
2005”.
Tillföra 2007-års flerårsplan 28,5 miljoner kronor till projektet ombyggnad av Söderparkskolan.
Finansiera 2006-års ökade investeringsvolym genom
upplåning.

Kommunstyrelsens beslut
-

Justering

BA

Kompletteringsbudgeten ändras under Övriga beslut,
Investeringar, Anslutning fjärrvärme Bjärnum till beloppet 950 000 kronor.

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS § 41 forts
Yrkanden m m
John Bruun yrkar återremiss av ärendet för att finansiering
av omsorgsverksamheten ska redovisas.
I detta instämmer Bo-Anders Thornberg.
Ordföranden ställer proposition på dels att ärendet ska avgöras idag och dels att det ska återremitteras och finner att
det ska behandlas idag.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: ”Den som
vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera
det röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Christer Welinder, Margareta Sundin, Lennart Westdahl,
Sven-Erik Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att avgöra ärendet
idag.
Ordföranden ställer slutligen proposition på förslaget att
anta kompletteringsbudget 2006 och finner det bifallet.
Reservationer
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter deltar inte i beslutet i sak.
____________________
Sänt till:
-

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17
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§ 78

Svar på motion angående införande av en
Läsa-skriva-räkna-garanti
Dnr 2005.710

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beslut § 52/2006 att elevernas
rättssäkerhet inte ökar genom införandet av en läsaskriva-räkna garanti.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen
enligt § 52/2006 och föreslår att motionen avslås med
motiveringen att elevernas rättssäkerhet inte ökar genom
att införa en garanti. Nämnden hänvisar till utarbetat yttrande daterat 2006-03-07.
Yrkanden
John Bruun (fp) yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till
arbetsutskottets förslag och dels bifall till John Bruuns
yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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KS § 78 forts
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder John
Bruuns yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Ingemar Gustavsson, Robin Gustavsson,
John Bruun och Kjerstin Ulfvik-Jonasson.
______
KS AU 2006-05-17, § 152
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beslut § 52/2006 att elevernas
rättssäkerhet inte ökar genom införandet av en läsaskriva-räkna garanti.

Yrkande och omröstning
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels sitt förslag och dels
Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner sitt eget förslag
bifallet.
Votering begärs.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum
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Ks au § 152 forts
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja. Den som bifaller Bo-Anders
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
Reservation
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
______
Kf 2005-10-31, § 149
Anmäles att en motion av John Bruun och Lars Arvidsson
remitterats till barn- och utbildningsnämnden.
Bilaga: Motion
____________________
Sänt till:

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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§ 79

Svar på motion om mindre klasser i
grundskolan
Dnr 2003.111

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen bifalles, på så sätt att barn- och
utbildningsnämnden ges i uppdrag att under 2006
genomföra en pilotstudie i ett av rektorsområdena för att
belysa konsekvenserna vad gäller ekonomi, personal och
lokaler.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 53/2006 tillstyrkt motionen.
Yrkanden
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
______

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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KS AU 2006-05-17, § 153
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen bifalles, på så sätt att barn- och
utbildningsnämnden ges i uppdrag att under 2006
genomföra en pilotstudie i ett av rektorsområdena för att
belysa konsekvenserna vad gäller ekonomi, personal och
lokaler.
______
Kf 2003-02-24, § 44
Anmäles att en så lydande motion av Kristina Lind, EvaMarie Lidén, Madlén Sjögaardh och Kjerstin Ulfvik Jonasson
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Forskning inom skolans värld visar att det främst är den
pedagogiska kompetensen hos läraren i kombination med
mindre klasser i grundskolan som påverkar undervisningen
positivt. Enbart färre elever per lärare, statistiskt sett, är
alltså inte det viktigaste då vi vill göra förbättringar i skolan.
För att en pedagog ska lyckas i sitt arbete måste det i
gruppen ges förutsättningar för nära och goda relationer,
vilket inte är möjligt på samma sätt i större klasser. De som
framförallt vinner på de små klasserna är barn i de lägre
årskurserna, barn med invandrarbakgrund samt barn från
familjer med svag studietradition.
Att ha ett tak på omkring femton elever per klass anses
vara en bra gruppstorlek.
Med tanke på det sjunkande elevantalet i grundskolan och
den ökade tillgången på skollokaler framöver anser vi tidpunkten lämplig att utreda detta förslag.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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KF § 44 forts
Med anledning av ovanstående föreslår vi följande:
Att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
utreda de ekonomiska och praktiska möjligheterna för att
klasstorleken i grundskolan ska ha ett tak på cirka femton
elever.”
____________________
Sänt till:

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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§ 80

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
- Följande läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2006.18
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
2006-05-15
2006.69
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 2006-05-15
2006.16
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 2006-05-15

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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KS § 80 forts
2006.67
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2006-05-15
2006.17
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2006-05-15
2006.68
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
2006-05-15
2006.66
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2006-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2006-04-26, 2006-05-03

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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§ 81

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2006.6
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2006-04-30
2006.7
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per april
2006
2006.76
049
Ekonomikontoret – Månadsrapport avseende
kapitalförvaltningen
2006.83
042
Omsorgsnämnden – Budgetuppföljning per 2006-03-31
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten – Kallelse till
förbundsstämma 2006-05-30
2006.394
149
Arbetsmarknad och kompetensutveckling – Ansökan till
Växtkraft mål 3
Kommunförbundet Skåne, styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2006-04-07

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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Datum
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§ 82

Budgetuppföljning per 2006-04-30
Dnr 2006.425
Dnr 2006.426

042
042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning per 2006-04-30 har upprättats.
____________________
Sänt till:

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes
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Bilaga
Kommunstyrelsen
2006-05-17, § 78

