SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 09.45-12.00, 13.00-14.30, 15.00-16.20

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)
Urban Widmark (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Madlén Sjögaardh, Ingemar Gustavsson, EvaMarie Lidén, Marianne Littke, Kjerstin Ulfvik-Jonasson och
Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson
Miljöpartiet Christer Stensson

Utses att justera

Lena Wallentheim

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2005-03-15

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Lena Wallentheim

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2005-03-02

Anslagsdatum

2005-03-15

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering

BA

LW

Paragrafer §§ 21-44

Anslagets nedtagande 2005-04-07

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

2

Redovisning av respektive bolags verksamhet och
årsredovisning
Ordföranden och verkställande direktören i respektive
kommunalt bolag redovisar 2004 års verksamhet och
verksamhetsplanen för 2005.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

3

Dnr 2004.644

041

Tekniska nämnden – Tilläggsanslag avseende
omklädningsrum på Furutorpshallen
Ks au 2005-02-09, § 28
Tekniska kontoret anhåller i skrivelse 2005-01-19 om
tilläggsanslag med 470 000 kronor avseende utgifter för tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv. I budget 2004 finns
anslaget 2 200 000 kronor för tillbyggnad av omklädningsrum. I det nya förslaget ska tillbyggnad även inrymma en
lokal för att användas av olika föreningar eller sammanslutningar vid arrangemang i sporthallarna.
Ekonomikontoret har inget att erinra mot tekniska kontorets
förslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anslå 470 000 kronor till tekniska nämndens investeringsbudget, projekt 64102,
att anvisa 470 000 kronor ur ekonomikontorets anslag för
oförutsedda investeringar, projekt 20104, samt
att ge starttillstånd för projektet.
______

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

4

KS 2005-03-02, § 21
Kommunstyrelsen beslutar
att anslå 470 000 kronor till tekniska nämndens
investeringsbudget, projekt 64102,
att anvisa 470 000 kronor ur ekonomikontorets anslag för
oförutsedda investeringar, projekt 20104, samt
att ge starttillstånd för projektet.

Beslut till
Tekniska nämnden

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

5

Dnr 2005.94

003

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige
Ks au 2005-02-09, § 31
Arbetsordningen för kommunfullmäktige har setts över.
Ändringarna består främst i att i § 22 får även
styrelseledamot i bolag yttranderätt, i § 24 anges att den
som haft ett huvudanförande får avge ett genmäla på en
replik. Dessutom föreslås i § 29 och § 30 att
kommunstyrelsens ordförande får överlåta till annan att
besvara interpellation eller fråga.
Dessutom har en avstämning gjorts mot Kommunallagen.
Viss översyn av språket har gjorts.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta arbetsordningen för kommunfullmäktige.
______
KS 2005-03-02, § 22
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag, med ändringen
att § 29, punkt 4, andra stycket skall lyda: ”Den ledamot
som har ställt interpellationen bör få del av svaret
arbetsdagen före den sammanträdesdag då svaret skall
lämnas.”
______

Beslut till
Kommunal författningssamling
Tommy Nilsson
Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

6

Dnr 2005.67

253

Försäljning av del av Hässleholm Vinslöv-Boarp 44:4
(6,6 ha)
Ks au 2005-02-09, § 40
Anbud har infordrats på försäljning av del av fastigheten
Hässleholm Vinslöv-Boarp 44:4.
Vid anbudstidens utgång, 2005-01-04 var två anbud
inkomna, ett om 190 000 kronor och ett om 200 000
kronor.
Efter telefonbudgivning mellan parterna har ett högsta
anbud om 265 000 kronor lämnats av Birger och Kristina
Åkesson, Vinslöv Bokeberg 1426, 288 90 Vinslöv. De är
ägare till den angränsande fastigheten Vinslöv 1:72.
Anbudsområdet utgörs huvudsakligen av nyplanterad lövskog, och omfattar ca 6,6 ha.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att försälja del av fastigheten Hässleholm Vinslöv-Boarp
44:4 till Birger och Kristina Åkesson, Vinslöv Bokeberg
1426, 288 90 Vinslöv, för en köpeskilling om 265 000
kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till
köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

7

KS 2005-03-02, § 23
Kommunstyrelsen beslutar
att försälja del av fastigheten Hässleholm Vinslöv-Boarp
44:4 till Birger och Kristina Åkesson, Vinslöv Bokeberg
1426, 288 90 Vinslöv, för en köpeskilling om 265 000
kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till
köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

8

Dnr 2005.70

253

Försäljning av del av Hässleholm Vinslöv-Boarp 44:4
(31 ha)
Ks au 2005-02-09, § 41
Exploateringsavdelningen har infordrat anbud på försäljning
av del av fastigheten Hässleholm Vinslöv-Boarp 44:4. Inga
byggnader ingår.
Vid anbudstidens utgång, 2005-01-04, var två anbud
inkomna.
Högsta anbudet om 1 355 000 kronor har lämnats av Hans
och Ann-Christin Lindblad, Seneberga Pl 2, Vinslöv. De äger
redan fastigheten Vinslöv 124:1 som ligger söder om
anbudsområdet.
Del av Vinslöv-Boarp 44:4 har följande data:
Åker
Skog
Bete
Totalt

ca
ca
ca
ca

9 ha
15 ha
7 ha
31 ha

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att försälja del av fastigheten Hässleholm Vinslöv-Boarp
44:4 till Hans och Ann-Christine Lindblad, Seneberga Pl 2,
288 33 Vinslöv, för en köpeskilling om 1 355 000 kronor och
på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02
KS 2005-03-02, § 24
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

10

Dnr 2005.59

254

Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering
berörande fastigheterna Hässleholm 89:15, 89:16, 89:17
och 89:18, invid reningsverket
Ks au 2005-02-09, § 45
Hässleholms Vatten AB disponerar i dag ett område i
anslutning till Hässleholms avloppsreningsverk för att
avsätta slam genom att utföra slamvassbäddar för avvattning, biologisk rening och mineralisering av slammet.
Anläggningen har utvidgats.
Med anledning härav har exploateringsavdelningen träffat
överenskommelse om att ca 4 ha mark ska överföras från
kommunens mark till bolagets fastighet Hässleholm 89:15.
Samtidigt har vägservitut bildats över ”reningsverkstomten”, till förmån för kommunens återstående delar av
Hässleholm 89:16, 89:17 och 89:18.
Arealen är:
Köpare:
Köpesumman är:

Ca 4 ha
Hässleholms Vatten AB
Totalt ca 320 000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad överenskommelse och ansökan om
fastighetsreglering, vari kommunen säljer ca 4 ha av
Hässleholm 89:16, 89:17 och 89:18 genom överföring till
Hässleholm 89:15, samt
att uppdra åt exploateringschefen att underteckna erforderliga handlingar.
______

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

11

KS 2005-03-02, § 25
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad överenskommelse och ansökan om
fastighetsreglering, vari kommunen säljer ca 4 ha av
Hässleholm 89:16, 89:17 och 89:18 genom överföring till
Hässleholm 89:15, samt
att uppdra åt exploateringschefen att underteckna erforderliga handlingar.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringschef

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

12

Dnr 2004.716

291

Yttrande över medborgarförslaget om att bevara
Vanneberga byskola i Vinslöv
Ks au 2005-02-09, § 46
Till kommunen har ett medborgarförslag om att bevara
Vanneberga byskola i Vinslöv kommit in. Samma förslag har
lämnats in av Theresia Lindelöw, Attarp, med flera.
Yttrandet över förslaget anger att elevantalet i grundskolan
kommer att minska avsevärt samtidigt som det finns ett
stort behov av byggnadstekniska åtgärder i flera skolor. Mot
denna bakgrund har barn- och utbildningsförvaltningen
redovisat ett antal alternativ avseende anpassning av skolverksamheten.
Medborgarförslaget, liksom andra synpunkter, kommer att
beaktas i det pågående arbetet med att se till att lämpliga
och lagom stora lokaler framöver tillhandahålls barn- och
utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att låta medborgarförslaget ingå som underlag i den pågående lokalutredningen.
______
KS 2005-03-02, § 26
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med att nedläggningen av
byaskolan i Vanneberga för närvarande saknar aktualitet.
______
Beslut till
Theresia Lindelöw m.flera + svaret

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

13

Dnr 2003.620

009

Mångfaldsprogram för Hässleholms kommun
Ks au 2005-02-09, § 47
En parlamentarisk styrgrupp har utarbetat ett förslag till
mångfaldsprogram.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta mångfaldsprogrammet.
______
KS 2005-03-02, § 27
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Personalkontoret
Kommunal författningssamling
Socialnämnden
Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

14

Dnr 2005.150

012

Ekonomikontoret – Uppföljning av verksamhetsplan och
måldokument
Ks au 2005-02-16, § 50
Ekonomikontoret har gjort uppföljning avseende förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningsövergripande mål
samt kommunfullmäktiges måldokument avseende 2004.
Uppföljningen redovisas i upprättad bilaga.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
______
KS 2005-03-02, § 28
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Beslut till
Ekonomikontoret
Kommunledningskontoret Thomas Hagman

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

15

Dnr 2005.151

012

Ekonomikontorets verksamhetsidé och verksamhetsplan
samt måldokument för 2005
Ks au 2005-02-16, § 51
Ekonomikontoret har upprättat verksamhetsidé och verksamhetsplan samt måldokument för 2005.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ekonomikontorets verksamhetsidé och verksamhetsplan samt måldokument för 2005.
______
KS 2005-03-02, § 29
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomikontorets verksamhetsidé och
verksamhetsplan samt måldokument för 2005.

Beslut till
Ekonomikontoret
Kommunledningskontoret Thomas Hagman

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

16

Dnr 2004.731

179

Taxa för brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar m.m.
Ks au 2005-02-16, § 55
Enligt lag om skydd mot olyckor skall, förutom traditionell
sotning, även brandskyddskontroll utföras. Kommunen får
föreskriva att avgift skall betalas för brandskyddskontrollen.
Förslag till gemensamma riktlinjer för avgiftskonstruktion
och taxa för brandskyddskontrollen har utarbetats mellan
kommunerna i Skåne.
Ett förslag till taxa har arbetats fram. Byggnadsnämnden
godkänner föreslagen taxa för brandskyddskontroll.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxan, samt
att medge att indexregleringar får göras av byggnadsnämnden enligt punkt 5 i taxan.
______
KS 2005-03-02, § 30
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling
Räddningstjänsten
Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

17

Dnr 2005.149

170

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
Ks au 2005-02-16, § 56
Byggnadsnämnden föreslår att taxan för tillsyn (grundbelopp) höjs till 590 kronor.
I samband med ny lagstiftning inom räddningstjänstområdet
åläggs ett större ansvar för bl.a. den förebyggande verksamheten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa upprättad taxa för tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor.
./. Bilaga
______
KS 2005-03-02, § 31
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Räddningstjänsten
Kommunal författningssamling

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

18

Dnr 2005.148

346

VA-taxor 2005
Ks au 2005-02-16, § 57
Hässleholms Vatten AB:s styrelse föreslår ändring av VAtaxan.
Arbetsutskottet beslutar
att av Hässleholm Vatten AB infordra en redogörelse för
varför höjningen behövs och en ekonomisk beskrivning till
vad intäkterna skall användas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att föreslagen VA-taxa får antas,
att tillstyrka ändringen av förbrukningsavgifterna,
att förorda att anläggningsavgiften antas, dock först från
2006-01-01.
______
KS 2005-03-02, § 32
John Bruun yrkar att ärendet bordläggs vad gäller
anläggningsavgiften.
Ordföranden ställer först proposition på VA-taxan utom
anläggningsavgiften och finner den bifallen.
Ordföranden ställer därefter proposition beträffande
anläggningsavgiften på dels om den ska avgöras idag och
dels om den skall bordläggas och finner att den skall
beslutas idag.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

19

Ks § 32 forts
Endast ett förslag finns och det antas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna att föreslagen VA-taxa antas,
att tillstyrka ändringen av förbrukningsavgifterna, samt
att förorda att anläggningsavgiften antas, dock att gälla
först från 2006-01-01.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling
Hässleholms Vatten AB

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

20

Dnr 2005.111

406

Renhållningstaxan
Ks au 2005-02-16, § 58
Hässleholms Renhållare AB föreslår att renhållningstaxan
höjs fr.o.m. 2005-05-01 enligt upprättat förslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxan.
______
KS 2005-03-02, § 33
John Bruun yrkar avslag på taxan.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på taxan och finner den bifallen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
John Bruun reserverar sig till förmån för sitt
avslagsyrkande.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

21

Dnr 2005.109

250

Markanvisningsavtal, del av Hässleholm Röinge 7:3 i kv
Terminalen
Ks au 2005-02-16, § 60
Fritec i Hässleholm AB (bolaget) har planer på att bygga
dieselanläggning, för försäljning till tung trafik, inom fastigheten Hässleholm Röinge 7:3. Dieselanläggningen kommer
troligen att hyras ut av bolaget.
Samtidigt önskar de förvärva tillskottsmark för egen verksamhet till sin angränsande fastighet, Terminalen 15.
Med anledning härav har exploateringsavdelningen tecknat
förslag till markanvisningsavtal. Avtalet omfattar rätt för
bolaget att, efter avrop och under vissa förhållanden, förvärva ett område om ca 11 200 kvm, inklusive enklare förrådsbyggnad, för 1 050 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat markanvisningsavtal genom vilket
Hässleholms kommun till Fritec i Hässleholm AB säljer del av
Hässleholm Röinge 7:3 i kv Terminalen,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
markanvisningsavtalet,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och exploateringschefen att efter avrop från bolaget teckna köpeavtalet i
enlighet med markanvisningsavtalet, samt

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

22

Ks au § 60 forts
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta
om eventuell hävning enligt punkt 3 i markanvisningsavtalet.
______
KS 2005-03-02, § 34
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

23

Dnr 2005.152

012

Verksamhetsberättelse/uppföljning övergripande mål 2004
avseende kommunledningskontoret
Ks au 2005-02-16, § 61
Kommunledningskontoret har sammanställt verksamhetsberättelse/uppföljning övergripande mål avseende 2004 års
verksamhet för kommunledningskontoret.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen.
______
KS 2005-03-02, § 35
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

Beslut till
Kommunledningskontoret

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

24

Dnr 2005.153

012

Verksamhetsplan/nedbrytning övergripande mål 2005
avseende kommunledningskontoret
Ks au 2005-02-16, § 62
Kommunledningskontoret har sammanställt verksamhetsplan/nedbrytning av övergripande mål avseende 2005 års
verksamhet för kommunledningskontoret.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna verksamhetsplanen.
______
KS 2005-03-02, § 36
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsplanen.

Beslut till
Kommunledningskontoret

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

25

Dnr 2005.179

107

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman med
Hässleholms Renhållare AB
KS 2005-03-02, § 37
Hässleholms Renhållare ABs vd Jan Göransson och
ordföranden Karl-Gunnar Sjöholm redovisar bolagets
verksamhet.
Förslag till instruktion till ombudet beträffande
dagordningens punkter
*

att godkänna resultat- och balansräkning per
2004-12-31

*

att godkänna förslag till beslut avseende
vinstdisposition

*

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden
2004-01-01—2004-12-31

*

att godkänna årsarvode till styrelse, revisor och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

*

att godkänna val av revisor och revisorsersättare till
bolagsstämman

*

att föreslå att ägardirektivet antas.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ovanstående instruktioner.

Beslut till
Lars Olsson

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

26

Dnr 2005.180

107

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman med
Hässleholms Vatten AB
KS 2005-03-02, § 38
Hässleholms Vatten ABs vd Paul Heinrup och ordföranden
Mona Hilbertsson redovisar bolagets verksamhet.
Förslag till instruktion till ombudet beträffande
dagordningens punkter
*

att godkänna resultat- och balansräkning per
2004-12-31

*

att godkänna förslag till beslut avseende
vinstdisposition

*

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden
2004-01-01—2004-12-31

*

att godkänna årsarvode till styrelse, revisorer och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

*

att godkänna val av revisor och revisorsersättare till
bolagsstämman

*

att föreslå att ägardirektivet antas.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ovanstående instruktioner.

Beslut till
Lars Olsson

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

27

Dnr 2005.181

107

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman med
AB Hässleholmsbyggen
KS 2005-03-02, § 39
AB Hässleholmsbyggens vd Stephan Persson och
ordföranden Christer Welinder redovisar bolagets
verksamhet.
Förslag till instruktion till ombudet beträffande
dagordningens punkter
*

att godkänna resultat- och balansräkning per
2004-12-31

*

att godkänna förslag till beslut avseende
vinstdisposition

*

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden
2004-01-01—2004-12-31

*

att godkänna årsarvode till styrelse, revisor och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

*

att godkänna val av revisor och revisorsersättare till
bolagsstämman

*

att föreslå att ägardirektivet antas.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ovanstående instruktioner.

Beslut till
Bengt Andersson

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

28

Dnr 2005.182

107

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman med
Hässleholm Fjärrvärme AB
KS 2005-03-02, § 40
Hässleholms Fjärrvärme ABs vd Alf Persson och ordföranden
Tommy Nilsson redovisar bolagets verksamhet.
Förslag till instruktion till ombudet beträffande
dagordningens punkter
*

att godkänna resultat- och balansräkning per
2004-12-31

*

att godkänna förslag till beslut avseende
vinstdisposition

*

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden
2004-01-01—2004-12-31

*

att godkänna årsarvode till styrelse, revisor och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

*

att godkänna val av revisor och revisorsersättare till
bolagsstämman

*

att föreslå att ägardirektivet antas.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ovanstående instruktion.

Beslut till
Bengt Andersson

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

29

Dnr 2005.183

107

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman med
Hässleholms Industribyggnads AB
KS 2005-03-02, § 41
Hässleholms Industribyggnads ABs vd Jörgen Ernstsson och
ordföranden Bengt Andersson redovisar bolagets
verksamhet.
Förslag till instruktion till ombudet beträffande
dagordningens punkter
*

att godkänna resultat- och balansräkning per
2004-12-31

*

att överlämna till ombudet att, under förutsättning att
revisionsberättelsen föreslår så, bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen och vd för tiden 2004-01-01—2004-12-31

*

att godkänna förslag till beslut avseende
vinstdisposition

*

att godkänna årsarvode till styrelse, revisor och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

*

att godkänna val av revisor och revisorsersättare.

*

att föreslå att ägardirektivet antas.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ovanstående instruktion.

Beslut till
Jan Nilsson

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-03-02

30

Dnr 2005.176

042

Kompletteringsbudget 2005
KS 2005-03-02, § 42
Ett förslag till kompletteringsbudget har upprättats.
Ekonomichefen föredrar den och bemöter frågor.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss av driftbudgeten för
omprövning av över- respektive underskott.
Ordföranden ställer först proposition på
investeringsbudgeten och finner den bifallen.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet 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,
Urban Widmark, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun och Torsten Ising.
Det föreligger endast ett förslag till beslut och det antas.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

31

Ks § 42 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2005,
att uttaget av personalomkostnader förändras med totalt
-0,42% fördelat på -0,49% för att slopa uttag för
finansiering av garantipensioner, -0,05% minskning för
friskvårdsprojekt för att harmonisera med budgeterat
belopp, +0,12% för att öka anslaget för anpassnings- och
rehabverksamhet med 1 000 000 kronor,
att uppdra till ekonomikontoret att justera
kompletteringsbudgeten, samt
att finansiera 178 000 kronor genom att ökningen av eget
kapital minskas till 18 498 000 kronor.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för
återremissyrkandet och deltar inte i beslutet beträffande
driftbudgeten.

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

32

Anmälan av delegationsbeslut
KS 2005-03-02, § 43
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2005.143
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
2005-02-15
2005.37
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 2005-02-15
2005.36
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 2005-02-17
2005.32
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2005-02-15

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

33

KS § 43 forts
2005.35
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2005-02-15
2005.33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2005-02-15
2005.68
002
Arbetsmarknad och kompetensutveckling – Delegationer
beslutade 2005-02-03—2005-02-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2005-01-27, 2005-02-09, 2005-02-16

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

34

Övriga anmälningar
KS 2005-03-02, § 44
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2005.2
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2005-01-31
2005.3
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per januari
2005
2005.8
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik januari
2005
2005.118
149
Kommunstyrelsen – Skrivelse angående Elsäkerhetsverkets
verksamhet i Hässleholm
2004.695
049
Kommunledningskontoret – Intern kontroll 2004
2005.166
049
Personalkontoret – Uppföljning intern kontroll
2005.135
619
Kulturnämnden – Utredningsuppdrag Kulturskola
2005.161
007
Revisionen – Granskning av kommunstyrelsens styrning
2005.198
107
Hässleholm Fjärrvärme AB – Bolagsstämma 2005

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-03-02

Sid

35

Ks § 44 forts
2005.22
423
Skånes Luftvårdsförbund – Val av ledamöter i styrelse och
revisorer vid kommande förbundsstämma 2005
2005.120
611
Hörja föräldraförening – Skrivelse angående Hörja skola
2005.88
611
Farstorps centeravdelning och centerkvinnor – Skrivelse
angående Farstorps skola
2005.191
322
Brottsförebyggande rådet – Resecentrum i Hässleholm

Justering

BA

LW

Utdraget bestyrkes

