SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-25

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.40

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)
Sven-Erik Andersson (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Rolf Persson, Margareta Axelsson,
Madlén Sjögaardh, Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén
och Kjerstin Ulfvik-Jonasson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2005-06-09

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Pär Palmgren

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2005-05-25

Anslagsdatum

2005-06-09

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

PP

Paragrafer §§ 74-86

Anslagets nedtagande 2005-07-01

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-25

Sid

2

Information
Curt-Erik Karlsson, Arbetsmarknad och
kompetensutveckling, redovisar Kvalitetsredovisning för
vuxenutbildningen 2004.

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-25
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Dnr 2005.320

254

Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering
berörande Hässleholm Gäddastorp 4:13 och Lyckorna 5
Ks au 2005-05-18, § 137
Kommunen avser att av fastigheten Gäddastorp 4:13
överlåta ca 11 650 kvm till Hässleholms Industribyggnads
AB (HIBAB) för 500 000 kronor.
Området är beläget norr om Växthusvägen och skall genom
fastighetsreglering överföras till Lyckorna 5 som ägs av
HIBAB.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse och
ansökan om fastighetsreglering, vari kommunen säljer ca
11 650 kvm genom överföring från Hässleholm Gäddastorp
4:13 till Hässleholm Lyckorna 5, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______
KS 2005-05-25, § 74
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse och
ansökan om fastighetsreglering, vari kommunen säljer ca
11 650 kvm genom överföring från Hässleholm Gäddastorp
4:13 till Hässleholm Lyckorna 5, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-25
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Dnr 2005.300

041

Inrättande av ett Familjens Hus i Hässleholms tätort
Ks au 2005-05-18, § 142
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos
kommunstyrelsen om att det inrättas ett Familjens Hus i
Hässleholms tätort. Familjens Hus är ett samarbete mellan
Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och
Region Skåne enligt framtaget förslag 2005-01-31. Totalt ca
450 000 kronor begärs.
Förslaget innebär att det inom Familjens Hus skall erbjudas
förebyggande barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen
förskola, social rådgivning och olika
föräldragruppsutbildningar. Familjens Hus verksamheter
skall drivas genom i huvudsak redan befintliga tjänster.
Visionen för Familjens Hus i Hässleholm skall vara följande:
Med trygga och ansvarstagande föräldrar skapas goda
förutsättningar för barn att växa upp i harmoni.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att inrätta ett Familjens Hus i Hässleholms tätort,
att tillföra 450 000 kronor till socialnämnden för 2005 års
verksamhet,
att finansiera anslaget ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader, samt
att beakta kostnaden i 2006 års budget.
______

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-25

Sid
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KS 2005-05-25, § 75
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta ett Familjens Hus i Hässleholms tätort,
att tillföra 450 000 kronor till socialnämnden för 2005 års
verksamhet,
att finansiera anslaget ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader, samt
att beakta kostnaden i 2006 års budget.

Beslut till
Socialförvaltningen

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.318

007

Yttrande över revisionens granskningsrapport ”Åtgärder mot
sjukfrånvaro och ohälsa”
Ks au 2005-05-18, § 144
Hässleholms kommuns revisorer har lämnat en rapport över
”åtgärder mot sjukfrånvaro och ohälsa”.
Personalkontoret har yttrat sig över rapporten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att som svar på rapporten till revisorerna överlämna
personalkontorets yttrande.
______
KS 2005-05-25, § 76
Robin Gustavsson yrkar återremiss på ärendet för att
utarbeta ett svar med förslag till konkreta åtgärder.
I detta instämmer Bo-Anders Thornberg.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att utarbeta ett konkretare
svar.

Beslut till
Revisorerna + yttrandet

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2005-05-25
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Dnr 2005.374

026

Antagande av Jämställdhetsplan 2005-2006
Ks au 2005-05-18, § 145
Förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 har utarbetats.
Planen har varit ute på remiss hos samtliga förvaltningschefer, politiska partier och fackliga organisationer.
Jämställdhetsgruppen har reviderat remissupplagan med
hänsyn till de synpunkter som inkommit.
Vid diskussion i arbetsutskottet föreslogs att meningen
under ”Med jämställdhet menar vi att i” ska punkten angående utformning av annons tas bort.
Jämställdhetsplanen ska vara en bilaga till personalpolitiskt
program vilken ska antas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta jämställdhetsplan 2005-2006, med borttagande av
text angående annonsering på sidan 1.
______
KS 2005-05-25, § 77
Kommunstyrelsen beslutar
att anta jämställdhetsplan 2005-2006

Beslut till
Kommunal författningssamlig, senare under Personalpolitiskt program

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.148

346

Komplettering av VA-taxa
Ks au 2005-05-18, § 147
Föreslås att VA-taxan kompletteras med avgiften för att
stänga av och åter koppla in vatten. Avgiften föreslås till
900 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att VA-taxan § 20 mom 2 lyder: ”Har fastighet
med stöd av 30 § va-lagen avstängts från vattentillförsel,
påföres fastighetens ägare kostnader för avstängning med
450 kronor och för återinkoppling med 450 kronor” , samt
att taxan träder i kraft fr.o.m. 2005-06-01.
______
KS 2005-05-25, § 78
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling
Hässleholms Vatten AB
Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-25
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Dnr 2003.127

101

Svar på motion angående säkrare skolskjuts
Kf 2003-03-31, § 64
Anmäles att en så lydande motion av Lars Arvidsson remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Idag får barn skolskjuts till förskoleklass och den obligatoriska grundskolan om kortaste skolväg överstiger tre km för
skolår 0-3, fyra km för skolår 4-6 och fem km för skolår 79. Skolskjutsarna upphandlas enligt gällande lagstiftning och
löper oftast på flera år vilket innebär att för närvarande kräver inte kommunen att skolbussarna ska ha bilbälten för alla
passagerare.
I ”PM Analys av kommunens förvaltningar 2002-10-16”
skriver Jan Damgren ”Eventuell entreprenad avseende skolskjutsar, egna bussar, skolmåltidsverksamheten m.fl. bör
utredas.” Han redovisar också det aktuella läget med orden:
”BUN kommer att få ta ställning till ev. entreprenad på skolskjutsar i samband med att nuvarande avtalsperiod utlöper.”
Mitt förslag är att man i samband med ovan nämnda utredning får i uppdrag att se över säkerheten på skolbussarna
och undersöka kostnaderna för att få passagerarbälten på
samtliga skolbussar inom nu gällande avtalsperiod. Jag
anser också att detta bör skrivas in i kommunens flerårsplan
under ”särskilda anvisningar.”
Mitt förslag är att kommunfullmäktige beslutar
att BUN får i uppdrag att genomföra den av Jan Damgren
föreslagna utredningen,
att utredningsuppdraget även ska gälla säkerheten på
bussarna

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-25

Sid
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Kf § 64 forts
att kommunen ska införa passagerarbälten på samtliga
skolskjutsar med målet att minst 33 % av bussarna har
passagerarbälten 2004, minst 66 % av bussarna har passagerarbälten år 2005 och 100 % av bussarna har passagerarbälten från 1 januari 2006
att medel för detta tillförs 2004 års budget.”
______
Ks au 2003-10-15, § 263
Det pågår en utredning om samordning av skolskjutsar och
kollektivtrafik.
Arbetsutskottet beslutar
att avvakta med motionens behandling med hänvisning till
att man skall invänta resultatet av det pilotprojekt och den
utredning som pågår om samordning av kollektivtrafik och
skolskjutstrafik.
______
Ks au 2005-05-18, § 151
Barn- och utbildningsnämnden svarar på motionen enligt §
50/2005 genom att framhålla att intentionerna i motionen
är uppfyllda dels genom att barn- och utbildningsnämnden
2004-12-09 beslutat om en ny organisation för skolskjutsverksamheten. Antalet fordon i egen drift minskas från 5 till
2 och ersätts med upphandling.
Dessutom har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
beslutat 2005-03-10 att två nya skolbussar skulle upphandlas under 2005 och 2006. För att höja säkerheten skall
dessa vara försedda med trepunktsbälten och alkolås. Motsvarande krav kommer att ställas i samband med att
gällande upphandlingsavtal utlöper.

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes
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Datum

2005-05-25

Sid
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Ks au § 151 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen därmed vara besvarad.
______
KS 2005-05-25, § 79
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen vara bifallen.
______

Beslut till

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2005-05-25
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Dnr 2005.276

101

Motion angående rättvisemärkta inköp behövs i Hässleholm
Kf 2005-03-29, § 58
Anmäles att en så lydande motion av Christer Stensson
remitterats till kommunstyrelsen (ekonomikontoret):
” Miljöpartiet de Gröna i Hässleholm anser att kommunens
förvaltningar skall köpa in kaffe och te som är rättvisemärkta.
Rättvisemärkta varor är ett solidariskt handelsalternativ som
baseras på principer som: skälig betalning, goda arbetsvillkor, respekt för de mänskliga rättigheterna, inget barnarbete, jämlikhet, fackföreningsfrihet och medbestämmande, respekt för miljön, långsiktiga handelsrelationer,
inga onödiga mellanhänder och en god produktivitet.
- ”Solidaritet med människor, djur och miljö är vad vår ideologi vilar på så därför känns det naturligt att vi i mp
Hässleholm också lägger in en motion om att det kaffe och
te som köps in eller upphandlas av kommunala förvaltningar
i Hässleholms kommun ska vara rättvisemärkt”.
- ”Vi i Miljöpartiet de Gröna anser att de kommunala förvaltningarna i Hässleholm ska ingå i denna skara framtidstänkande och ansvarstagande kommuner”.
Enligt ett beslut från EG-domstolen under hösten 2002 får
numera även miljön och samhällsnyttan vara avgörande
kriterier vid offentlig upphandling. Lägsta kostnad för den
som gör upphandlingen är inte längre avgörande.”
______

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-25
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Ks au 2005-05-18, § 152
Ekonomikontoret svarar att Hässleholms kommun för närvarande har avtal med ICA Menyföretagen AB för köp av
livsmedel, kolonialvaror. Inom detta avtal finns de nämnda
varorna kaffe och te. Inom det avtalade sortimentet finns de
omnämnda varorna med rättvisemärkning och de kan avropas om beställande enhet så önskar.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad med vad ekonomikontoret
anfört.
______
KS 2005-05-25, § 80
Per-Åke Purk yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med
tillägget att rekommendera förvaltningarna att handla
rättvisemärkt kaffe och te.
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på motionen.
I detta instämmer Christer Caesar och John Bruun.
Ordföranden ställer proposition på dels Per-Åke Purks
yrkande om rekommendation att köpa rättvisemärkt kaffe
och te och dels Bo-Anders Thornbergs, Christer Caesars och
John Bruuns yrkande om avslag på motionen och finner PerÅke Purks yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Per-Åke Purks yrkande röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs, Christer Caesars och John
Bruuns avslagsyrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Sven-Erik Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS § 80 forts
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen vara besvarad med att rekommendera
förvaltningarna att handla rättvisemärkt kaffe och te.
______

Beslut till
Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes
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Sid

2005-05-25

15

Dnr 2004.206

101

Svar på motion om handlingsplan för åtgärder i samband
med hot och våld mot kommunens anställda,
förtroendevalda och anhöriga
Ks au 2005-05-18, § 153
I motion inlämnad av Robin Gustavsson Kf 2004-03-29, §
52, föreslås att en handlingsplan upprättas. Enligt motionen
bör i planen beskrivas kommunens beredskap att hantera
olika hot om våld.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med erinran om Arbetsmiljöverkets regler ”Våld och hot i
arbetsmiljön” (AFS 1993:2) uppdra åt respektive nämnd att
göra en riskanalys samt fastställa erforderliga rutiner för att
möta våld och hot samt att arbetet även skall omfatta förtroendevalda och anhöriga,
att uppdra åt nämnderna att till de förtroendevalda distribuera skrift eller skrifter med information i ämnet, samt
att motionen skall anses besvarad.
______
KS 2005-05-25, § 81
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för upprättande av allmän
handlingsplan bland annat i dialog med motionären.

Beslut till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.378

251

Godkännande av exploatering inom Hässleholm kv Donatorn
och kv Verkstaden, Norra Station etapp 2 samt borgen och
hyresavtal
Ks au 2005-05-18, § 154
Hässleholms Industribyggnads AB föreslår att etapp 2 på
Norra Station ska påbörjas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB, så snart
det kan ske, påbörjar byggnation av etapp 2 inom projektet
”Norra Station”,
att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB upptager lån om maximalt 75 miljoner kronor för projektet,
att kommunen ska ingå borgen såsom för egen skuld om
maximalt 75 miljoner kronor, för Hässleholms Industribyggnads AB:s lån för projektet, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna hyresavtal för
samtliga lokaler i etapp 2 för högst självkostnadspris.
______
KS 2005-05-25, § 82
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
Hässleholms Industribyggnads AB
Ekonomikontoret

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.344

046

Granskning av stiftelse förvaltade av Hässleholms kommun
KS 2005-05-25, § 83
Av Hässleholms kommuns förvaltade stiftelser är fem st
bokföringsskyldiga och upprättar årsredovisningar.
Dessa är:
Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond
Anton Anderssons stiftelse för äldre
Anton Anderssons stiftelse för barn
Stiftelsen Hässleholms kommuns grundskola
Hässleholms kommuns sociala stiftelse
Dessa årsredovisningar skall enligt stiftelselagen godkännas
av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisning avseende år 2004 för de
bokföringsskyldiga stiftelserna.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-25

18

Dnr 2005.429
Dnr 2005.433

042
042

Budgetuppföljning för kommunen samt de Kommunala
bolagen per 2005-04-30
KS 2005-05-25, § 84
Bengt-Arne Persson, ekonomichef, informerar om
budgetuppföljningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige för
kännedom.

Beslut till
Bengt-Arne Persson, Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes
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Anmälan av delegationsbeslut
KS 2005-05-25, § 85
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
2005-05-13
2005.384
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Servitut, ledningsrätt eller
motsvarande nyttjanderätt beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2005-05-15
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 2005-05-16
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 2005-05-15

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-25

Sid
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KS § 85 forts
2005.32
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2005-04-15
2005.35
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2005-05-15
2005.33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2005-05-16

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Övriga anmälningar
KS 2005-05-25, § 86
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2005.2
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2005-04-30
2005.3
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per april
2005
2005.429
042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2005-04-30
2005.433
042
Ekonomikontoret – Kommunala bolag, Kvartals- och
tertialuppföljning per 2005-04-30
2005.286
049
Ekonomikontoret – Månadsrapporter avseende
kapitalförvaltningen
2005.8
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik april 2005
2005.398
430
Växjö Tingsätt, Miljödomstolen – Yttrande avseende
Tillstånd till ändrad och utökad verksamhet avseende
hantering av avfall på Vankiva avfallsanläggning
Samarbetskommittén Skåne Nordost, Styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2005-05-02_3
Kommunförbundet Skåne, Styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2005-04-04
Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

