SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Madlén Sjögaardh (m)
Lena Wallentheim (s)
Christer Welinder (s)
Margareta Axelsson (s)
Rune Stensby (s)
Sven-Erik Andersson (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, Lennart Westdahl, Alf Nilsson,
Karin Axelsson,Urban Widmark, Ingemar Gustavsson,
Eva-Marie Lidén, Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Torsten Ising

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2005-01-21

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Torsten Ising

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2005-01-12

Anslagsdatum

2005-01-21

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

TI

Paragrafer §§ 1-12

Anslagets nedtagande 2005-02-14

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-12

Sid

2

Information
Ekonomikontoret genom redovisningschef Anders Ekström
och ekonomichef Bengt-Arne Persson informerar om
granskning av mervärdesskatten.

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

3

Dnr 2004.606

761

Slutrapport och utvärdering för samordnartjänsten av det
drogförebyggande arbetet i Hässleholms kommun
Ks au 2004-11-10, § 366
Socialnämnden redovisar enligt § 81/2004 en slutrapport
och utvärdering för samordnartjänsten avseende det drogförebyggande arbetet i kommunen.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna socialnämndens slutrapport och ekonomiska
redovisning för samordnartjänsten av det drogförebyggande
arbetet som bedrivs i projektform 2002-09-01--2004-09-10.
______
KS 2005-01-12, § 1
Länsstyrelsen önskar att kommunstyrelsen godkänner
rapporten.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna socialnämndens slutrapport och ekonomiska
redovisning för samordnartjänsten av det drogförebyggande
arbetet som bedrivs i projektform 2002-09-01--2004-09-10.

Beslut till
Länsstyrelsen

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

4

Dnr 2004.348

214

Detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning)
Ks au 2004-11-24, § 376
Byggnadsnämnden beslutade 2004-11-09, § 340, att föreslå
att förslaget till detaljplan för Vankiva 4:17 skall antagas av
kommunfullmäktige.
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd. Den
formella samrådstiden slutade den 30 juni 2004. Yttranden
har inkommit och Stadsbyggnadskontoret har upprättat
samrådsredogörelse.
Planförslaget har varit utställt för allmän granskning under
tiden 1-29 oktober 2004. Yttranden har inkommit och
Stadsbyggnadskontoret har upprättat utlåtande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning), Hässleholms kommun.
______
KS 2005-01-12, § 2
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

5

Dnr 2004.635

217

Fastighetsplan för Vankiva 1:1 och 4:17 (avfallsanläggning)
Ks au 2004-11-24, § 377
Förslaget till fastighetsplan för Vankiva 1:1 och 4:17 har
godkänts av byggnadsnämnden 2004-11-09, § 341, och
föreslås bli antagen av kommunfullmäktige.
Planförslaget har varit utställt för allmän granskning under
tiden 1-29 oktober 2004 tillsammans med förslag till ny
detaljplan. Yttranden har inkommit och Stadsbyggnadskontoret har upprättat utlåtande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta fastighetsplan för Vankiva 1:1 och 4:17 (avfallsanläggning), Hässleholms kommun.
______
KS 2005-01-12, § 3
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

6

Dnr 2004.429

005

Riktlinjer för publicering av förtroendevaldas e-postadresser
Ks au 2003-11-05, § 395
Barn- och utbildningsnämnden har begärt att kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för publicering av förtroendevaldas e-postadresser.
Kommunledningskontoret har utarbetat ett svar, vilket bl.a.
anger att kommunledningskontoret har för avsikt att på
hemsidan i största möjliga utsträckning ersätta e-postadresser med en funktion som innebär att ett formulär
skapas där man kan skriva meddelande till viss person utan
att dennes individuella e-postadress avslöjas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att som svar åberopa vad kommunledningskontoret anfört
______
KS 2005-01-12, § 4
Urban Widmark yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att som svar åberopa vad kommunledningskontoret anfört.

Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden + skrivelse

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

7

Dnr 2004.401

007

Svar på revisorernas granskning av mervärdesskatten
Ks au 2004-12-15, § 399
Revisionen har granskat kommunens hantering av in- och
utgående mervärdesskatt samt den kommunala momskompensation under 2003. De brister som upptäcktes hänförde
sig främst till den kommunala momskompensationen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ekonomikontorets skrivelse som svar,
att överlämna ekonomikontorets skrivelse till revisionen,
samt
att uppdra åt ekonomichefen att i skrivelse uppmärksamma
samtliga förvaltningar om momsfrågorna.
______
KS 2005-01-12, § 5
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomikontorets skrivelse som svar,
att överlämna ekonomikontorets skrivelse till revisionen,
samt
att uppdra åt ekonomichefen att i skrivelse uppmärksamma
samtliga förvaltningar och bolag om momsfrågorna.

Beslut till
Ekonomikontoret
Kommunala bolag

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

8

Dnr 2004.680

253

Försäljning av del av Hässleholm 88:1 samt Hässleholm
Värpatorparen 3
Ks au 2004-12-15, § 414
Exploateringsavdelningen har träffat överenskommelse med
Göinge Bil AB avseende mark bolaget vill köpa i anslutning
till bolagets nuvarande anläggning.
Avtal har tecknats dels om försäljning av del av fastigheten
Hässleholm 88:1 och fastigheten Hässleholm Värpatorparen
3.
Köpesummorna är 855 000 kronor respektive 500 000
kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till två köpekontrakt varigenom Göinge Bil AB förvärvar dels ett område om ca
26 000 kvm inom Hässleholm 88:1 och dels fastigheten
Hässleholm Värpatorparen 3 som om fattar 4 348 kvm,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar.
______
KS 2005-01-12, § 6
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

9

Dnr 2004.704

041

Internbudget 2005 – Kommunledningskontoret
Ks au 2004-12-15, § 416
Förslag till internbudget har upprättats. Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut skall medel för oförutsedda utgifter
avsättas i internbudget. Sådana medel finns avsatta under
VHT 032.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad internbudget för kommunledningskontoret.
______
KS 2005-01-12, § 7
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad internbudget för kommunledningskontoret.

Beslut till
Kommunledningskontoret

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

10

Dnr 2003.445

101

Svar på motion angående kommunal skolpeng
Ks au 2004-12-15, § 419
Barn- och utbildningsnämnden föreslår enligt § 152/2004
att motionen avslås.
Nämnden hänvisar till skrivelse 2004-10-25 och följande:
I grunden handlar motionen om synen på kommunal verksamhet, inom vilka områden, utifrån vilka förutsättningar
och hur denna skall bedrivas. Dessa förutsättningar bör
först klargöras på övergripande kommunnivå innan en så
omfattande förändring av skolväsendet utreds.
Hässleholm är Skånes till ytan största kommun och saknar i
hög grad ett ”tätt” kommunikationsnät, varför valfriheten
kommer att inskränkas till de större orterna. Nämndens
målsättning är att garantera en bra utbildningsstandard i så
många kommundelar som möjligt.
Införandet av fritt skolval innebär en risk för segregering, då
barn till resursstarka föräldrar väljer bort vissa skolor, vilket
kan leda till att oönskade skillnader i utbildningskvalité uppkommer.
Nämndens uppfattning är att inom nuvarande skolstruktur
verka för en ökad profilering av de enskilda skolorna och
sträva efter att tillgodose föräldrarnas val av skola. Detta
arbete kommer att fortsätta och kan ske utan de omfattande förändringar som föreslås i motionen.

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-12

Sid

11

Ks au § 419 forts
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner
avslagsyrkandet bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå
motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar
nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
______
KS 2005-01-12, § 8
Pär Palmgren yrkar bifall till motionens förslag.
I detta instämmer Robin Gustavsson, Marianne Littke och
Torsten Ising.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till
arbetsutskottets förslag och dels bifall till Pär Palmgrens,
Robin Gustavssons, Marianne Littkes och Torsten Isings
yrkande om bifall till motionen och finner arbetsutskottets
förslag bifallet.

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-12

Sid

12

Ks § 8 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder motionen röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Christer Welinder, Margareta Axelsson, Rune Stensby,
Sven-Erik Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Madlén Sjögaardh, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
Marianne Littke och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för bifall till
motionen.
______

Beslut till
Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

13

Dnr 2004.739

282

Upplåtelse av lokaler för fibernoder i anslutning till
utbyggnad av optofibernät inom Hässleholms kommun
Ks au 2005-01-12, § 12
Hässleholms kommun deltar i det så kallade BAS-projektet
som syftar till att förse alla orter i Skåne med mer än 200
invånare med tillgång till bredband.
Region Skåne har utsett Sydkraft Bredband till huvudleverantör med det övergripande ansvaret att tillhandahålla
det ortssammanbindande nätet. I varje ort med över 200
invånare kommer det att placeras en sk THF (Telehousing
Facility), vilken sedan blir utgångspunkt för bredband i
orten. På många orter passar det att lägga denna THF i en
kommunal byggnad.
Avtalstiden med Sydkraft Bredband är 15 år. Tekniska
kontoret föreslår att upplåtelse för lokaler i kommunala
byggnader sker med motsvarande avtalstid.
Upplåtelse av lokal med en avtalstid längre än 10 år skall
beslutas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att beslutanderätten för upplåtelse av lokaler för utrustning i
fibernätet för bredbandsutbyggnaden i kommunen med en
avtalstid om 15 år skall delegeras till tekniska nämnden.
______

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-12

Sid

14

KS 2005-01-12, § 9
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Tekniska nämnden
Kommunal författningssamling

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-12

15

Dnr 2004.175

739

Handikappolitiskt program
Ks au 2005-01-12, § 14
Det upprättade handikappolitiska programmet har sin
utgångspunkt i FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.
Programmet omfattar såväl policy och övergripande mål
som konkreta åtgärder och utvärdering. Det spänner över
kommunens samtliga verksamheter och omfattar i första
hand generella åtgärder.
En arbetsgrupp med representanter från handikapporganisationerna och omsorgsnämnden, med sekreterare och
administrativt stöd från omsorgsförvaltningen, har utarbetat
programmet.
Omsorgsnämnden föreslår att programmet antas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta det handikappolitiska programmet.
______
KS 2005-01-12, § 10
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
Tekniska nämnden
Omsorgsnämnden
Kommunal författningssamling
Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-12

Sid

16

Anmälan av delegationsbeslut
KS 2005-01-12, § 11
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2004.40
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2004-12-15
2004.57
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2004-12-15
2004.217
002
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
2004-12-15
2004.471
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Framställningar till och
yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och
fastighetsbildning beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2004-12-15

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-12

Sid

17

KS § 11 forts
2004.44
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2004-12-15
2005.21
002
Kommunledningskontoret – Delegationsbeslut fattade av
kanslichefen
2004.160
002
Kommunledningskontoret – Delegationsbeslut fattade av ITchefen
2004.120
002
Arbetsmarknad och kompetensutveckling – Anställningsavtal
2004.678
002
Ekonomikontoret – Utdelning från stiftelser
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2004-11-10, 2004-11-24, 2004-12-01, 2004-12-15

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-12

Sid

18

Övriga anmälningar
KS 2005-01-12, § 12
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2005.2
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2004-11-30
2005.3
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per
november 2004
2005.8
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik november
2004
2004.677
049
Fritidsförvaltningen – Uppföljning intern kontroll
2004.737
049
Tekniska nämnden – Intern kontroll – redovisning
2004.733
139
Kommunledningskontoret – Redogörelse för Projekt
Medmänniska 2004
2004.537
214
Byggnadsnämnden – Intyg laga kraft, Nordvästra delen av
Hassellunden
2004.334
751
Socialförvaltningen – Prognos placeringar BoU november
2004

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-12

Sid

19

KS § 12 forts
2004.685
538
Perstorps kommun – Angående personvagnarnas standard
på Skånebanan
2004.736
629
Länsstyrelsen i Skåne län – Information om beviljade
projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld
2004.537
214
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut angående prövning enligt
12 kapitlet 1 § plan- och bygglagen
2004.740
430
Länsstyrelsen i Skåne län – Samråd enligt 12 kapitlet 6 §
Miljöbalken för bredband mellan Västra Torup och Tyringe
2004.735
140
Regionstyrelsen – Skånsk Livskraft även i framtiden
2004.640
530
Region Skåne – Länsplan för regional tranportinfrastruktur i
Skåne 2004-2015
2004-717
311
Vägverket – Riksintresse vägar
2004.724
372
Energimyndigheten – Sydkraft Nät AB, Ansökan om
nätkoncession för linje mellan Nymöllan och Lommarp
2005.16
530
Byalag och företag i Hässleholms kommun – Skrivelse
angående Pågatåg Höör – Älmhult
2004.713
049
SPF Samorganisation i Hässleholm – Skrivelse angående
neddragningar för omsorgsverksamhet
2004.693
817
SPF Samorganisation i Hässleholm – Skrivelse angående
Pensionärsorganisationernas ”aktivitetsstöd”
Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-12

Sid

20

KS § 12 forts
2004.614
122
Skatteverket – Skattekontoret i Hässleholm – en
förutsättning för ett fungerande delregionalt centrum
2004.641
800
Skånes Bildningsförbund – Minskning av stöd till
studieförbunden
Kommunförbundet Skåne, styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2004-11-12
Samarbetskommittén Skåne nordost, styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2004-12-09

Justering

BA

TI

Utdraget bestyrkes

