SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2006-11-08

1

Plats och tid

Trädhuset, Hovdala kl 15.00-15.40

Beslutande

Tommy Nilsson (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)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
Marianne Littke (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Rolf Persson, Alf Nilsson, Ingemar Gustavsson,
Mikael Andersson, Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven
Jönsson.

Övriga deltagande

Kommunchef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2006-11-16

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Tommy Nilsson

Justerare

Pär Palmgren

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2006-11-08

Anslagsdatum

2006-11-16

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering

TN

PP

Paragrafer §§ 139-160

Anslagets nedtagande 2006-12-11

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

2

§ 139

Tillsättande av kulturchef – delegation
Dnr 2006.

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens
arbetsutskott att tillsätta kulturchef.

Ärendebeskrivning
Kulturchef Margaretha Eriksson har slutat sin tjänst som
kulturchef.
____________________
Sänt till:

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

3

§ 140

Detaljplan för Norra Sjörröd, del av Finjasjö
park – Godkännande
Dnr 2006.613

214

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut, under förutsättning att länsstyrelsen fattar nytt beslut beträffande
strandskydd
-

Detaljplanen för Norra Sjörröd, del av Finjasjö Park, antas.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse samt att utveckla områdets rekreationsvärden.
Planområdet är beläget cirka fyra kilometer från Hässleholms centrum, vid Finjasjöns nordöstra strand, nordväst
om befintlig villabebyggelse i Sjörröd. Planområdet är cirka
40 hektar stort.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

4

KS § 140 forts
Planerad ny bostadsbebyggelse avses ske genom att ett 40tal friliggande villor i 1-2 plan, 15 grupphus och ca 60 lägenheter i radhus byggs. Terrasserade radhus får uppföras i
3 våningar. Byggnadsytan får omfatta högst 20% av tomtytan. Inga byggrätter läggs under marknivån + 47 meter
över havet.
______
KS AU 2006-10-04, § 279
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut, under förutsättning att länsstyrelsen fattar nytt beslut
beträffande strandskydd
-

Detaljplanen för Norra Sjörröd, del av Finjasjö Park, antas.

____________________
Sänt till:
BN

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

5

§ 141

Hyresavtal Norra Station-etapp 2 – Tekniska
nämnden
Dnr 2006.679

284

Kommunstyrelsens beslut
-

-

-

-

Till kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras rätten att
besluta om kompensation till tekniska nämnden för driftunderskott avseende förhyrningen av Norra Station,
etapp 2.
Tekniska nämnden får i uppdrag att för 2006 senast 28
november inkomma med redovisning och framställan om
kompensation avseende Norra Station, etapp 2 så att
kommunstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut i december inför årsbokslutet.
Tekniska nämnden får i uppdrag att fr.o.m. 2007 och
fortsättningsvis inkomma med redovisning och framställan om kompensation avseende Norra Station, etapp 2 så
att kommunstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut i
ärendet i juni i anslutning till delårsrapporten.
Hibab ombeds att till kommunstyrelsens arbetsutskott
återkomma med redovisning av beräkningen av administrationskostnaderna jämfört med tekniska kontorets
kostnader.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2005-05-30 att ge kommunen i
uppdrag att teckna hyresavtal för samtliga lokaler inom
Norra Station, etapp 2, för högst självkostnadspris.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

6

KS § 141 forts
Tekniska nämnden redovisar i § 72/2006 att avtal om att
hyra lokaler kommer att tecknas.
Eftersom huset ännu inte är helt uthyrt innebär det att tekniska kontoret drabbas av ett underskott. Detta begär de
kompensation för samt att ramen för 2007 skall justeras.
Ekonomikontoret föreslår ovanstående beslut.
______
KS AU 2006-10-04, § 282
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

-

-

Till kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras rätten att
besluta om kompensation till tekniska nämnden för driftunderskott avseende förhyrningen av Norra Station,
etapp 2.
Tekniska nämnden får i uppdrag att för 2006 senast 28
november inkomma med redovisning och framställan om
kompensation avseende Norra Station, etapp 2 så att
kommunstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut i december inför årsbokslutet.
Tekniska nämnden får i uppdrag att fr.o.m. 2007 och
fortsättningsvis inkomma med redovisning och framställan om kompensation avseende Norra Station, etapp 2 så
att kommunstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut i
ärendet i juni i anslutning till delårsrapporten.
Hibab ombeds att till kommunstyrelsens arbetsutskott
återkomma med redovisning av beräkningen av administrationskostnaderna jämfört med tekniska kontorets
kostnader.

____________________
Sänt till:
TN
ek
Hibab

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

7

§ 142

Förvärv av Hässleholm Åldermannen 5 och 6,
Tyringe
Dnr 2006.756

252

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

Fastigheten Hässleholm Åldermannen 5 och 6 förvärvas
från Levins El-service AB för en köpeskilling om
1 250 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat
förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till köpeavtal
med Levins El-service AB, genom vilket kommunen köper
fastigheten Hässleholm Åldermannen 5 och 6 för en köpesumma om 1 250 000 kronor.
Fastigheten är belägen i centrala Tyringe. Huset ska rivas
för att marken ska kunna bebyggas med lägenheter.
Fastigheterna har följande data:

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

8

Ks § 142 forts
Adress:
Tax.värde:
Areal:

Hantverksgatan 9, 282 31 Tyringe
359 000 kronor, varav byggnad
302 000 kronor, mark 57 000 kronor
660 och 125 kvm. Fastigheterna är
Samtaxerade.

______
Ks au 2006-10-18, § 284
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
- Fastigheten Hässleholm Åldermannen 5 och 6 förvärvas
från Levins El-service AB för en köpeskilling om 1 250 000
kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.
____________________
Sänt till:
Expl.avd.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

9

§ 143

Förvärv av Hässleholm Åldermannen 3,
Tyringe
Dnr 2006.755

252

Kommunstyrelsens beslut
-

Fastigheten Hässleholm Åldermannen 3 förvärvas från
Inga Eklund för en köpeskilling om 1 000 000 kronor och
på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till köpeavtal
med Inga Eklund, om förvärv av fastigheten Hässleholm
Åldermannen 3 med en köpesumma om 1 000 000 kronor.
Fastigheten är belägen i centrala Tyringe och planeras rivas
för att marken skall kunna bebyggas med lägenheter.
Fastigheten har följande data:
Adress:
Tax.värde:
Areal:

Hantverksgatan 11, 282 31 Tyringe
450 000 kronor, varav byggnad
364 000 kronor, mark 86 000 kronor
987 kvm

______

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

10

Ks § 143
Ks au 2006-10-18, § 285
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen förslås följande beslut
- Fastigheten Hässleholm Åldermannen 3 förvärvas från
Inga Eklund för en köpeskilling om 1 000 000 kronor och på
villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.
____________________
Sänt till:

Expl.avd.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

11

§ 144

Försäljning av tomtmark i kv Hassellunden
Hässleholm 88:16, Hässleholm
Dnr 2006.762

259

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

-

Ett markområde om ca 13 260 kvm i kv Hassellunden
säljs för en köpeskilling om 1 359 200 kronor till Göinge
Bygg & Fastighets AB, Box 83, 281 21 Hässleholm och på
villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Förslag till köpeavtal har upprättats med Göinge Bygg &
Fastighets AB som ska köpa ca 13 260 kvm inom Hassellunden, för en köpeskilling om 1 359 200 kronor.
Bolaget avser att bygga radhus för uthyrning, omfattande
totalt 25 lägenheter.
______

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

12

KS § 144
KS AU 2006-10-18, § 287
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Ett markområde om ca 13 260 kvm i kv Hassellunden säljs
för en köpeskilling om 1 359 200 kronor till Göinge Bygg &
Fastighets AB, Box 83, 281 21 Hässleholm och på villkor i
övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.
____________________
Sänt till:
Expl.avd.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

13

§ 145

Svar på ”Granskning av mervärdesskatt”
Dnr 2006.659

007

Kommunstyrelsens beslut
-

Framtaget svar skall utgöra kommunstyrelsens svar på
revisorernas rapport och föreslås läggas till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har tagit fram yttrande över revisorernas
granskning av mervärdesskatten.
./.Bilaga
______
KS AU 2006-10-18, § 289
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
- Framtaget svar skall utgöra kommunstyrelsens svar på
revisorernas rapport och föreslås läggas till handlingarna.
____________________
Sänt till:
Rev
ek

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

14

§ 146

Budget för IT-nämnd Skåne Nordost
Dnr 2006.753

040

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Förslag till budget för 2006 antas.
I förslaget till budget 2007 intas IT-nämndens förslag till
budget 2007.

Ärendebeskrivning
Den gemensamma nämnden ”IT-nämnd Skåne Nordost” har
2006-09-28 antagit förslag till budget för år 2006 och 2007.
Nämnden har tillika fastställt internbudget. Noteras att på
sidan 9 ska investeringen vara anslagstyp 2.
______
KS AU 2006-10-18, § 291
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Förslaget till budget för 2006 antas.
- I förslaget till budget 2007 inta IT-nämndens förslag till
budget 2007.
____________________
Sänt till:
IT-nämnd Skåne Nordost

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

15

§ 147

Omdisponering från drift- till investeringsbudget – frankeringsmaskin
Dnr 2006.752

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Omdisponering görs av 100 000 kronor från ekonomikontorets driftsbudget 2006 till investeringsbudgeten 2006.
Investeringen utgör anslagstyp 1.

Ärendebeskrivning
Upphandlings- och serviceavdelningens frankeringsmaskin
upphandlades 1998 och har sedan dess använts för frankering av kommunens post. Maskinen köptes begagnad och är
av årsmodell 1996. Portokostnaden uppdateras via datachips vid portohöjningar. Frankeringsmaskinen är av äldre
modell och tillverkaren har meddelat att de inte kommer att
kunna leverera datachips med uppdaterade portokostnader
vid portoändringar av de flesta portokategorierna fr.o.m. 1
januari 2007.
För att säkerställa servicen med frankering av förvaltningarnas post måste en ny frankeringsmaskin upphandlas.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

16

Ks § 147 forts
Marknadsundersökning av likvärdig maskin har gjorts och
kostnaden uppgår till ca 100 000 kronor.
Eftersom frankering utförs till i stort sett samtliga förvaltningar samt vissa kommunala bolag föreslås att investeringen får utgöra anslagstyp 1.
______
KS AU 2006-10-18, § 292
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Omdisponering görs av 100 000 kronor från ekonomikontorets driftbudget 2006 till investeringsbudgeten 2006.
- Investeringen utgör anslagstyp 1
____________________
Sänt till:
Ek

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

17

§ 148

Revidering av klimatstrategi
Dnr 2006.760

439

Kommunstyrelsens beslut
-

Föreslagen reviderad klimatstrategi godkänns.

Ärendebeskrivning
En klimatstrategi för Hässleholms kommun antogs i kommunstyrelsen den 5 maj 2004. Sedan dess har ett nytt miljömålsprogram antagits för kommunen. Klimatstrategin ska
vara en fördjupning av miljömålsprogrammet i klimatfrågan.
Klimatstrategin har därför reviderats utifrån miljömålsprogrammet.
De huvudsakliga förändringarna är:
1. Målen är utbytta så att det står samma mål i miljömålsprogrammet som i klimatstrategin.
2. Målet som anknyter till anpassning till kommande klimatförändringar har formulerats om.
3. Inventeringen av utsläppen av växthusgaser har utgått
ifrån en modell som används i de flesta andra klimatkommuner. De nuvarande siffrorna utgår helt ifrån statistik från
SCB och länsstyrelsen.
4. En avstämning av de åtgärdsförslag som finns med har
gjorts för att se vad som är på gång.
I övrigt är det endast mindre justeringar och uppdateringar
av texten.
______

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08
KS § 148 forts
KS AU 2006-10-18, § 294
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
- Föreslagen reviderad klimatstrategi godkänns.
____________________
Sänt till:
MN

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

Sid

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

19

§ 149

Skattesatsen 2007
Dnr 2006.816

041

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Skattesatsen för 2007 föreslås vara oförändrad, dvs.
20:61 kronor

Ärendebeskrivning
Skattesatsen skall för 2007 vara oförändrad.
____________________
Sänt till:
ek

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

20

§ 150

Omdisponering av medel från drift- till investeringsbudgeten – Barn- och utbildningsnämnden
Dnr 2006.799

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Barn- och utbildningsnämnden får omdisponera
2 000 000 kronor från driftbudgeten till investeringsbudgeten i enlighet med förslaget.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 120/2006 begärt
att få omdisponera 2 miljoner kronor för gymnasieskolans
interkommunala intäkter.
Ekonomikontoret har ingen erinran mot barn- och utbildningsnämndens förslag.
______
KS AU 2006-11-08, § 306
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
- Barn- och utbildningsnämnden får omdisponera 2 000 000
kronor från driftbudgeten till investeringsbudgeten i enlighet
med förslaget.
____________________
Sänt till:
ek
Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

21

§ 151

Överenskommelse om statlig ersättning för
flyktingmottagande
Dnr 2006.836

700

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen godkänner en ny överenskommelse
om statlig ersättning för flyktingmottagande för 2006 baserad på 100 personer.

Ärendebeskrivning
Hässleholms kommun har under 2006 t.o.m. september tagit emot 84 flyktingar (58 vuxna och 26 barn) som på eget
initiativ flyttat till kommunen.
För att introducera flyktingar som på eget initiativ kommit
till kommunen finns en överenskommelse om statlig ersättning för flyktingmottagande baserad på 30 personer. Då
antalet mottagna flyktingar under 2006 kraftigt överstiger
det antal som är angivet i avtalet föreslår socialnämnden att
överenskommelsen revideras till att omfatta 100 personer.
______

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

22

KS § 151 forts
KS AU 2006-11-08, § 323
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
- Kommunstyrelsen godkänner en ny överenskommelse om
statlig ersättning för flyktingmottagande för 2006 baserad
på 100 personer.
____________________
Sänt till:
SN

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

23

§ 152

Försäljning av industritomt, del av Hässleholm
87:22
Dnr 2006.815

253

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Del av fastigheten Hässleholm 87:22 försäljs till Bokalycke Stensättning AB, Villagatan 6, 281 33 Hässleholm,
för en köpeskilling om 260 000 kronor och på villkor i
övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till köpeavtal
omfattande ca 6 500 kvm av Hässleholm 87:22, kv Linan,
med en köpeskilling om 260 000 kronor.
Köpare är Bokalycke Stensättning AB, Hässleholm.
Köparen avser att på området uppföra kontors- och lagerbyggnad samt även anordna utställning av stenarbeten.
______

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

24

KS § 152 forts
KS AU 2006-11-08, § 301
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
- Del av fastigheten Hässleholm 87:22 försäljs till Bokalycke
Stensättning AB, Villagatan 6, 281 33 Hässleholm, för en
köpeskilling om 260 000 kronor och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpeavtal.
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.
____________________
Sänt till:
Expl.avd.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

25

§ 153

Omfördelning mellan anslagstyp 1 och 2 –
Räddningstjänsten
Dnr 2006.791

041

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Investeringsutgiften 2006 för inköp av
räddningstjänstfordon inkl räddningsutrustning skall vara
anslagstyp 1.
Investeringsutgiften 2005 för räddningtjänstens andel av
slangtvätt skall ändras från anslagstyp 2 till anslagstyp 1
fr.o.m. 2006.
Till räddningstjänstens driftbudget anslås dels 38 800
kronor avseende kompensation för kapitalkostnaderna
för slangtvätt under 2006 och dels 41 000 kronor avseende kapitalkostnaderna för årets inköp av räddningsutrustning till det nya räddningstjänstfordonet.
Anslaget på totalt 79 800 kronor till Räddningstjänsten finansieras ur anslaget för ”Komp anslagstyp 1” på finansförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Räddningschefen har i skrivelse 2006-10-02 framfört önskemål om ändring av anslagstypen från 2 till 1 avseende
1. Investering i en ny slangtvätt 2005.
2. Ny räddningsutrustning som i år inköps för att utrusta det
nya räddningstjänstfordonet.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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KS § 153
Beträffande anslagstypen för investeringar är det ekonomikontorets uppfattning att eventuella kostnadsfördyringar/
/prishöjningar i princip inte ska separeras från grundinvesteringen utan ingå i denna och ha samma anslagstyp.
Ekonomikontoret anser det rimligt att anslagstypen för
räddningstjänstens andel av investeringen i slangtvätten
ändras från anslagstyp 2 till anslagstyp 1.
När det gäller räddningsutrustning kan ekonomikontoret inte
se att det finns någon avgörande skillnad mellan den utrustning som placeras i den nya bilen och övrig räddningsutrustning. All räddningsutrustning bör ha samma anslagstyp. Ekonomikontoret kan därför se skäl till att anslagstypen
för räddningsutrustningen ändras från 2 till 1.
______
KS AU 2006-11-08, § 307
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
- Investeringsutgiften 2006 för inköp av räddningstjänstfordon inkl räddningsutrustning skall vara anslagstyp 1.
- Investeringsutgiften 2005 för räddningstjänstens andel av
slangtvätten skall ändras från anslagstyp 2 till anslagstyp 1
fr.o.m. 2006.
- Till räddningstjänstens driftbudget anslås dels 38 800 kronor avseende kompensation för kapitalkostnaderna för
slangtvätten under 2006 och dels 41 000 kronor avseende
kapitalkostnaderna för årets inköp av räddningsutrustning
till det nya räddningstjänstfordonet.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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Ks au § 307 forts
- Anslaget på totalt 79 800 kronor till Räddningstjänsten finansieras ur anslaget för ”Komp anslagstyp 1” på finansförvaltningen.
___________________
Sänt till:
ek
räddningstjänsten

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

28

§ 154

Nytt reglemente för kommunens revisorer
Dnr 2006.738

003

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Upprättat reglemente för revisorerna fastställs att gälla
fr.o.m. 2007-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen har ändrats på ett antal punkter avseende
revision. Detta medför att ändringar i reglementet måste
göras, bl.a. måste antalet revisorer fastställas (revisorsersättare får ej längre väljas). En översyn av reglementet i sin
helhet har gjorts med Kommunförbundets förslag som underlag.
Vid upprättandet av förslaget har företrädare för revisorerna
medverkat.
./. Bilaga: Reglementet
______

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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KS § 154 forts
KS AU 2006-11-08, § 316
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
- Upprättat reglemente för revisorerna fastställs att gälla
fr.o.m. 2007-01-01.
____________________
Sänt till:
Revisorerna
Kfs

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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§ 155

Kommunfullmäktiges arbetsordning – Ändring
beträffande placering
Dnr 2006.830

003

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras så att § 10 st
2 får följande lydelse: ” Övriga ledamöter i kommunfullmäktige tar plats i sessionssalen varje parti för sig på så
sätt som ordföranden i samråd med vice ordförandena
bestämmer.”

Ärendebeskrivning
En parlamentarisk grupp har diskuterat placeringen i kommunfullmäktige. Det har utmynnat i förslaget att placeringen under kommunfullmäktiges sammanträden ska ske
partivis. I övrigt föreslås kommunfullmäktiges ordförande i
samråd med vice ordförandena besluta om placeringen.
______

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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KS § 155 forts
KS AU 2006-11-08, § 321
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
- Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras så att § 10 st 2
får följande lydelse: ”Övriga ledamöter i kommunfullmäktige
tar plats i sessionssalen varje parti för sig på sätt som ordföranden i samråd med vice ordförandena bestämmer.”
____________________
Sänt till:
Kfs

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid

32

§ 156

Ändring i nämndreglementen och bolagsordningar med anledning av ändrat antal ledamöter och ersättare
Dnr 2006.831

003

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Antalet ledamöter och ersättare ska under mandatperioden 2007-01-01 – 2010-12-31 vara på sätt som framgår
enligt bilaga.
Följande reglementen ska ändras i angivna paragrafer
vad avser antalet ledamöter och ersättare:
Revisionen § 1
Fritidsnämndens reglemente § 6
Kulturnämndens reglemente § 6
Miljönämndens reglemente § 6
Omsorgsnämndens reglemente § 6
Följande bolagsordningar ändras i angivna paragrafer:
Hässleholms Fjärrvärme AB:s bolagsordning § 6
Hässleholms Renhållare AB:S bolagsordning § 7
Hässleholms Vatten AB:s bolagsordning § 7
Hässleholms Industribyggnads AB:s bolagsordning § 7
AB Hässleholmsbyggens § 6

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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KS § 156 forts
Ärendebeskrivning
Det har förts fram att i nämnder och bolag bl.a. ska antalet
ledamöter och ersättare ändras. De nya antalen framgår av
bifogade sammanställning.
Respektive reglemente och bolagsordning ska därmed ändras i den del det avser antalet ledamöter och ersättare.
./. Bilaga
______
KS AU 2006-11-08, § 322
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
- Antalet ledamöter och ersättare ska under mandatperioden 2007-01-01 – 2010-12-31 vara på sätt som framgår
enligt bilaga.
- Följande reglementen ska ändras i angivna paragrafer:
Revisionen § 1
Fritidsnämndens reglemente § 6
Kulturnämndens reglemente § 6
Miljönämndens reglemente § 6
Omsorgsnämndens reglemente § 6
Följande bolagsordningar ändras i angivna paragrafer:
Hässleholms Fjärrvärme AB:s bolagsordning § 6
Hässleholms Renhållare AB:s bolagsordning § 7
Hässleholms Vatten AB:s bolagsordning § 7
Hässleholms Industribyggnads AB:s bolagsordning § 7
AB Hässleholmsbyggens § 6
____________________
Sänt till:
klk
kfs

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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§ 157

Sammanträdesdagar 2007- prel.
Dnr 2006.

Kommunstyrelsens beslut
Nedanstående sammanträdesdagar föreslås:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

10, 31
28
14, 28
2, 23
13
8, 29
26
31
21

Ärendebeskrivning
Ett preliminärt förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens sammanträden har tagits fram. Grunden är
kommunfullmäktiges sammanträden.
____________________
Sänt till
klk till ks-lista 2007-01-10.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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§ 158

Budgetuppföljning per 2006-04-30 för Hässleholms kommun samt kvartals-uppföljning per
2006-09-30 för de kommunala bolagen
Dnr 2006.844

042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Budgetuppföljningen samt kvartalsuppföljningen läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning per 2006-09-30 för kommunen samt
kvartalsuppföljning för de kommunala bolagen har upprättats.
____________________
Sänt till:

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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§ 159

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
- Följande läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
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 200610-16
2006.67
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2006-10-16
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
2006-10-16

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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KS § 159 forts
2006.66
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2006-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2006-10-18 och 2006-10-25.

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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§ 160

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2006.6
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2006-09-30
2006.7
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per 2006-0930.
2006.76
049
Ekonomikontoret – Månadsrapport avseende kapitalförsäkring.
2006.787
112
Länsstyrelsen – Angående ombud före dem som inte tillhör
Svenska kyrkan.
2006.20
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik
2006.415
291
Barn- och utbildningsnämnden – 7-9-skola på Öster i Hässleholms stad – Utredning
2006.846
042
Omsorgsnämnden – Tertialuppföljning 2006-09-30

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-11-08

Sid
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KS § 160 forts
2006.737
049
Tekniska nämnden – Intern kontrollplan för 2006
2006.801
169
Pliktverket – Omorganisation
2006.795
114
Härryda kommun – Kommunal närpolis
Kommunförbundet Skåne – Protokoll från styrelsemöte
2006-09-29

Justering

TN

PP

Utdraget bestyrkes

