SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-08-31

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.40

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Rolf Persson (s)
Margareta Axelsson (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, Alf Nilsson, Madlén Sjögaardh, Karin Axelsson,
Urban Widmark, Ingemar Gustavsson,
Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Douglas Roth

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2005-09-23

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Douglas Roth

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2005-08-31

Anslagsdatum

2005-09-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

DR

Paragrafer §§ 111-119

Anslagets nedtagande 2005-10-18

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-08-31

2

Dnr 2005.287

042

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004 för
AV Media Skåne
Ks au 2005-05-18, § 155
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
2004.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att för sin del bevilja ledamöterna i direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för år 2004.
______
KS 2005-08-31, § 111
Kommunstyrelsen beslutar
att för sin del bevilja ledamöterna i direktionen för
Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för år
2004.

Beslut till
Kommunalförbundet AV Media Skåne

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-08-31

3

Dnr 2005.360

611

Yttrande över ansökan om fristående skola i Hässleholms
kommun, Wittsjö Montessoriförening
KS 2005-08-31, § 112
Skolverket har 2005-04-28 för yttrande översänt en
ansökan från Wittsjö Montessoriförening ideell förening om
godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i
Hässleholms kommun fr.o.m. läsåret 2006-2007.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-08-25, § 83 att
anta bilagt yttrande med denna revidering:
”Eftersom ansökan trots komplettering saknar viktig
information bland annat gällande den pedagogiska
helhetssynen och att den ekonomiska kalkylen visar många
frågetecken kan barn- och utbildningsnämnden inte ta
ställning till ansökan.”
Per-Åke Purk yrkar avslag på ansökan.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till ansökan.
I detta instämmer Robin Gustavsson och Marianne Littke.
Lars-Göran Wiberg yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut.
Ordföranden ställer först proposition på dels barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut, dels bifall till
ansökan och dels avslag på ansökan och finner barn- och
utbildningsnämndens förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden utser bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag till huvudförslag i voteringen. För att utse motförslag
frågar han dels på bifall och dels på avslag på ansökan och
finner bifall till ansökan utsett till motförslag.
Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-08-31

Sid

4

KS § 112 forts
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder barn- och utbildningsnämndens förslag
röstar ja. Den som stöder bifall till ansökan röstar nej.”
7 ja-röster och 7 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Rolf Persson,
Margareta Axelsson, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Lars-Göran Wiberg och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
Marianne Littke och Torsten Ising.
Följande avstår från att rösta: Per-Åke Purk.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande med
revideringen ”Eftersom ansökan trots komplettering saknar
viktig information bland annat gällande den pedagogiska
helhetssynen och att den ekonomiska kalkylen visar många
frågetecken kan barn- och utbildningsnämnden inte ta
ställning till ansökan.” som sitt eget.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för
Bo-Anders Thornbergs yrkande.
Per-Åke Purk reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Bilaga: Yttrandet

Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden
Skolverket + yttrande + bun:s protokoll
Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-08-31
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Dnr 2005.371

612

Yttrande över ansökan om fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun, Föreningen Furuboda, Åhus
KS 2005-08-31, § 113
Skolverket har 2005-04-29 för yttrande översänt ansökan
från Föreningen Furuboda, Åhus om statlig tillsyn och rätt
till bidrag för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun fr.o.m. läsåret 2006-2007.
Ansökan avser:
Specialutformat, Naturvetenskapligt program (25 platser åk
1)
Specialutformat, Samhällsvetenskapsprogram (25 platser åk
1) med start fr.o.m. läsåret 2006-2007, fullt utbyggt år
2011 avser man ha en omfattning av 300 elever.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår enligt beslut 200508-25, § 84 att kommunstyrelsen ska anta yttrandet daterat
2005-08-01, i vilket man föreslår avslag på ansökan, med
förtydligandet:
”Ansökan strider mot Skollagen 5 kap 4c § bilaga 2 samt
Svensk författningssamling 2004:871.”
Bo-Anders Thornberg, Robin Gustavsson, Torsten Ising och
Marianne Littke yrkar bifall till ansökan.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till ansökan och
dels avslag på den och finner den avslagen.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-08-31

Sid

6

KS § 113 forts
Kommunstyrelsen beslutar
att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat
2005-08-01 som sitt eget och föreslå att ansökan avslås.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs bifallsyrkande.
Bilaga: Yttrandet

Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden
Skolverket + yttrande + bun:s protokoll

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-08-31

7

Dnr 2005.361

612

Yttrande över ansökan om fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun, Portalen Kompetens AB
KS 2005-08-31, § 114
Skolverket har 2005-04-29 för yttrande översänt ansökan
från Portalen Kompetens AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun fr.o.m. läsåret 2006-2007.
Ansökan avser:
Specialutformat program, Digital produktion (25 platser åk
1)
Specialutformat program, IT-kommunikation och
datasäkerhet (25 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret
2006-2007. Fullt utbyggt år 2008 avser man ha en
omfattning av totalt 150 elever.
Barn- och utbildningsnämnden har 2005-08-25, § 85
beslutat att anta bilagt yttrande daterat 2005-08-01 vilket
föreslår avslag på ansökan.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till ansökan.
I detta instämmer Marianne Littke.
Ordföranden ställer proposition dels på bifall och dels avslag
på ansökan och finner den avslagen.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-08-31

Sid

8

KS § 114 forts
Kommunstyrelsen beslutar
att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat
2005-08-01 som sitt eget och föreslå att ansökan avslås.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs och Marianne Littkes bifallsyrkande.
Bilaga: Yttrandet

Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden
Skolverket + yttrande + bun:s protokoll

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-08-31

9

Dnr 2005.596

253

Försäljning av del av fastigheten Hässleholm 87:38, kv
Lustgården, på Doktorns backe, Hässleholm
Ks au 2005-08-17, § 221
Kommunledningskontoret har upprättat köpeavtal varigenom kommunen säljer del av fastigheten Hässleholm 87:38,
Lustgården, till Doktorns Backe AB, med följande data:
Adress:
Folke Zetterwalls gata
Areal:
Ca 1 550 kvm
Försäljningspris:
Köpeskillingen är 585 000 kronor
Detaljplan:
Gällande detaljplan medger
bostadsbyggnation
Övrigt:
Köpeavtalet innehåller även en
optionsrätt, § 11
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till köpehandling, vari Hässleholms
kommun säljer del av fastigheten Hässleholm 87:38 för
585 000 kronor till Doktorns Backe AB, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-08-31

Sid

10

KS 2005-08-31, § 115
Ett nytt avtal ändrat beträffande areal och köpeskilling har
förelagts kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till köpehandling, vari Hässleholms
kommun säljer del av fastigheten Hässleholm 87:38 för
766 000 kronor till Doktorns Backe AB, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-08-31
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Dnr 2005.543

041

Anhållan om överföring av medel från driftbudget till
investeringsbudget – Arbetsmarknad & Kompetensutveckling
Ks au 2005-08-17, § 222
Investeringsbehovet för arbetsmarknad- och kompetensutveckling har förändrats sedan budgeten beslutades. Det
beror på ökat antal elever på Norra Station, skadegörelse på
Norra Station samt branden på Stallmästargården.
Investeringsbehovet på Norra Station består av serverutrustning samt övervakningskameror. I samband med
branden på Stallmästargården förra året totalförstördes
nästan samtliga inventarier.
Investeringsbehovet på AME består av datorer och möbler.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna omföring av 500 000 kronor från dels arbetsmarknad- och kompetensutvecklings driftbudget till investeringsbudget, samt
att investeringarna ska utgöra anslagstyp 2.
______

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-08-31

Sid

12

KS 2005-08-31, § 116
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna omföring av 500 000 kronor från
arbetsmarknad- och kompetensutvecklings driftbudget till
investeringsbudget, samt
att investeringarna ska utgöra anslagstyp 2.

Beslut till
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-08-31

13

Dnr 2005.609

041

Tilläggsanslag, Omsorgsnämnden
KS 2005-08-31, § 117
Omsorgsnämnden visar i delårsrapporten ett underskott på
3,2 miljoner kronor. Ett tilläggsanslag till omsorgsnämnden
på 3,2 miljoner kronor föreslås.
För finansiering föreslår ekonomikontoret en minskning av
det nuvarande budgeterande överskottet på 20,1 miljoner
kronor med 3,2 miljoner kronor. Därmed får
omsorgsnämnden 3,2 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att bevilja omsorgsnämnden ett tilläggsanslag om
3,2 miljoner kronor,
att finansiera anslaget för 2005 genom att det nuvarande
budgeterade överskottet på 20,1 miljoner kronor minskas
med 3,2 miljoner kronor till 16,9 miljoner kronor, samt
att beakta tillägget i 2006-års budgetarbete.

Beslut till
Omsorgsnämnden
Ekonomikontoret
Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-08-31

Sid

14

Anmälan av delegationsbeslut
KS 2005-08-31, § 118
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
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 2005-08-12
2005.32
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2005-08-12
2005.35
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2005-08-15
2005.33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2005-08-12
2005.21
002
Kommunledningskontoret – Delegationsbeslut fattade av
kommunchefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2005-08-10, 2005-08-17
Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-08-31

Sid

15

Övriga anmälningar
KS 2005-08-31, § 119
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2005.2
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2005-07-31
2005.3
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per juli 2005
2005.8
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik juli 2005
2005.581
217
Byggnadsnämnden – Intyg laga kraft, Del av kv Åvallen,
Vinslövs tätort, Hävande av fastighetsplan/tomtindelning
2005.555
532
Centerpartiet i Vinslöv – Protest mot förslag om indragning
av tågstopp i Vinslöv
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll
2005-05-27, 2005-06-17

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

