SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16

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
Lena Wallentheim (s)
Lennart Westdahl (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)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Alf Nilsson, Madlén Sjögaardh, Urban Widmark,
Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén och
Kjerstin Ulfvik-Jonasson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Rune Stensby

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2005-11-30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Rune Stensby

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2005-11-16

Anslagsdatum

2005-11-30

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Adersson

Justering

BA

RS

Paragrafer §§ 148-158

Anslagets nedtagande 2005-12-23

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16

2

Dnr 2005.756

253

Försäljning av del av fastigheten Hässleholm Stoby 6:1
Ks au 2005-11-09, § 289
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till avtal om försäljning av del av fastigheten Stoby
6:1 med AB Grundstenen 102145, Majorsgatan 3, 281 80
Hässleholm, med en köpesumma om 500 000 kronor.
Området ligger inom industriområde vid Rv 21-Stobyvägen
och omfattar ca 10 000 kvm.
Företaget skall bygga en kylanläggning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att försälja ett område om ca 10 000 kvm av Hässleholm
Stoby 6:1 för en köpeskilling om 500 000 kronor till AB
Grundstenen 102145 under föreslagen ändring till Fryshuset
Söderberg och Svensson AB, Majorsgatan 3, 281 33
Hässleholm, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-11-16

Sid

3

KS 2005-11-16, § 148
Kommunstyrelsen beslutar
att försälja ett område om ca 10 000 kvm av Hässleholm
Stoby 6:1 för en köpeskilling om 500 000 kronor till AB
Grundstenen 102145 under föreslagen ändring till Fryshuset
Söderberg och Svensson AB, Majorsgatan 3, 281 33
Hässleholm, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16

4

Dnr 2005.704

101

Motion angående idrottshall på T 4-skolan
Kf 2005-09-26, § 135
Anmäles att en motion av Urban Widmark och Bo-Anders
Thornberg remitterats till kommunstyrelsen (kommunled¬
ningskontoret).
Se bilaga.
______
Ks au 2005-11-09, § 308
Kommunledningskontoret svarar följande:
”I motionen föreslås att det under 2006 byggs en idrottshall
i anslutning till T4-skolan.
I av kommunfullmäktige 2005-10-31 fastställd budget har
medel upptagits för ändamål och därmed beslut fattats om
byggande av i motionen föreslagen idrottshall.”
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Bengt Andersson yrkar bifall till framtaget svar.
Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag
respektive Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner ordförandens förslag bifallet.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16

5

Ks au § 308 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänsyn till att beslut fattats om byggande av
idrottshall i överensstämmelse med motionens förslag,
motionen inte skall föranleda ytterligare åtgärd.
Bilaga
______
KS 2005-11-16, § 149
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16

6

Dnr 2005.798

041

Omdisponering från drift till investering inom
ekonomikontoret
Ks au 2005-11-11, § 312
Vaktmästeriets stora kopieringsmaskin behöver ofta
repareras med avbrott som följd. Kostnaden för att byta ut
den mot en ny uppgår till ca 400 000 kronor. Investeringen
föreslås utgöra anslagstyp 1.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ekonomikontoret får överföra 400 000 kronor från
driftbudgeten 2005 till investeringsbudgeten 2005, samt
att investeringen utgör anslagstyp 1.
______
KS 2005-11-16, § 150
Kommunstyrelsen beslutar
att ekonomikontoret får överföra 400 000 kronor från
driftbudgeten 2005 till investeringsbudgeten 2005, samt
att investeringen utgör anslagstyp 1.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16
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Dnr 2005.725

101

Motion angående porrfria investeringar
Kf 2005-10-31, § 150
Anmäles att en motion av John Bruun remitterats till kommunstyrelsen (ekonomikontoret).
Se bilaga.
______
Ks au 2005-11-11, § 313
Ekonomikontoret har svarat på motionen och anfört bl.a. att
”Som information kan inledningsvis nämnas att placeringarna idag endast görs i aktieindexobligationer, svenska
räntebärande värdepapper eller i svenska aktier. Det är inte
längre tillåtet att placera medel i t ex svenska eller
utländska fonder.”
”Ekonomikontoret har redan diskuterat huruvida motionärens synpunkter skall ingå i placeringsreglementet eller inte,
då en revidering för närvarande sker av placeringsreglementet. För att markera kommunens ställningstagande i
ärendet föreslås att ekonomikontoret beaktar motionärens
yrkande i den nu pågående revideringen av placeringsreglerna”.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ekonomikontorets svar skall utgöra svar på motionen.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16

8

KS 2005-11-16, § 151
John Bruun yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels John Bruuns yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16

9

Dnr 2005.572

287

Ansökan om tilläggsanslag från tekniska nämnden avseende
Fordonsmuseet
Ks au 2005-11-11, § 314
Tekniska nämnden beslutade 2005-09-29, § 66, att ansöka
hos kommunstyrelsen om ytterligare 1,5 miljoner kronor för
att åtgärda brister, bl.a. läckande tak och brister i brandsäkerheten, i fastigheten där museet är inrymt.
Fastigheten del av Hässleholm Träskon 5 har överförts till
kommunen i samband med en tidigare fastighetsaffär med
HIBAB.
Tekniska kontoret har i skrivelse förtydligat vilka åtgärder
som måste vidtas på fastigheten.
Ekonomikontoret har ställt frågan till kulturnämnden om
möjligheterna att delfinansiera åtgärderna på Fordonsmuseet ur det bidrag på 3,0 miljoner kronor (återstår ca 1,6
miljoner kronor) som kommunen erhållit från staten.
Kulturnämnden har i bifogat svar inte ställt sig direkt avvisande till finansieringsförslaget men pekat på att det kommer att medföra driftmässiga konsekvenser.
Enligt ekonomikontorets uppfattning är åtgärderna på
Fordonsmuseet att betrakta som investering. Kontoret har
inga invändningar mot rimligheten i tekniska kontorets
beräkning. Ekonomikontoret finner det rimligt att beakta
kulturnämndens synpunkter.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-11-16

Sid

10

Ks au § 314 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att till tekniska nämndens investeringsbudget 2005 anslå
2,2 miljoner kronor för att vidta föreslagna ombyggnadsoch brandsäkerhetsåtgärder på fastigheten där Fordonsmuseet är inrymt,
att för ändamålet omdisponera 700 000 kronor från ekonomikontorets investeringsbudget, kulturmiljöåtgärder-projekt
20106 och finansiera resterande 1,5 miljoner kronor ur
kommunens rörelsekapital, samt
att anslaget ska vara typ 1.
______
KS 2005-11-16, § 152
Bo-Anders Thornberg yrkar att kommunstyrelsen istället
skall medges ett överskridande som regleras i
årsredovisningen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen beslutar
att till tekniska nämndens investeringsbudget 2005 anslå
2,2 miljoner kronor för att vidta föreslagna ombyggnadsoch brandsäkerhetsåtgärder på fastigheten där
Fordonsmuseet är inrymt,
att för ändamålet omdisponera 700 000 kronor från
ekonomikontorets investeringsbudget, kulturmiljöåtgärderprojekt 20106 och finansiera resterande 1,5 miljoner kronor
ur kommunens rörelsekapital, samt
att anslaget ska vara typ 1.
Beslut till
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16
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Dnr 2005.799

041

Omdisponering från drift till investering inom Hässleholms
fritidsförvaltning
Ks au 2005-11-11, § 315
Hässleholms Fritid har för avsikt att under december månad
2005 byta den befintliga elvaåriga kopieringsmaskinen mot
en ny.
Fritidsnämnden önskar med anledning av ovanstående att få
överföra 110 000 kronor av driftsmedel ur ramen för 2005
till investeringsmedel.
Ekonomikontoret tillstyrker förslaget.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fritidsnämnden får överföra 110 000 kronor från driftbudget 2005 till investeringsbudgeten.
______
KS 2005-11-16, § 153
Kommunstyrelsen beslutar
att fritidsnämnden får överföra 110 000 kronor från
driftbudget 2005 till investeringsbudgeten.

Beslut till
Fritidsnämnden

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16
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Dnr 2005.797

002

Behörigheter att bedriva den finansiella verksamheten 2006
Ks au 2005-11-11, § 318
Enligt kommunens finansiella policy ska kommunstyrelsen
utse de befattningshavare som har att uppta lån, göra
placeringar och underteckna handlingar i samband därmed.
Ekonomikontoret föreslår behörigheter att gälla 2006.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att i bilaga angivna behörigheter skall gälla i den finansiella
verksamheten i Hässleholms kommun under 2006.
./. Bilaga
______
KS 2005-11-16, § 154
Kommunstyrelsen beslutar
att i bilaga angivna behörigheter skall gälla i den finansiella
verksamheten i Hässleholms kommun under 2006.
Bilaga: Behörighet att bedriva den finansiella verksamheten i
Hässleholms kommun

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16
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Dnr 2005.826

406

Renhållningstaxa
Ks au 2005-11-11, § 319
Hässleholms Renhållare AB har utarbetat ett förslag till renhållningstaxa att gälla fr.o.m. 2006-01-01.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till renhållningstaxa att gälla fr.o.m.
2006-01-01.
Bo-Anders Thornberg deltar inte i beslutet.
______
KS 2005-11-16, § 155
Bo-Anders Thornberg anser att det saknas jämförelse med
andra kommuner och yrkar bordläggning av ärendet.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall bordläggas och
finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
bordlägga ärendet röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Axelsson, Rune Stensby,
Sven-Erik Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-11-16

Sid
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KS § 155 forts
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets
förslag och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter deltar inte i beslutet i sakfrågan.
______

Beslut till
Hässleholms Renhållare AB

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-16
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Dnr 2005.745

346

Godkännande av VA-taxa
KS 2005-11-16, § 156
Hässleholms Vatten AB begär godkännande av förslag till ny
taxa som avses träda i kraft 2006-01-01.
Bengt Andersson föreslår efter diskussion återremiss av
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.

Beslut till
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-11-16

Sid

16

Anmälan av delegationsbeslut
KS 2005-11-16, § 157
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 2005-11-15
2005.32
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2005-11-14
2005.33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2005-11-15

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-11-16

Sid

17

Övriga anmälningar
KS 2005-11-16, § 158
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2005.2
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2005-10-31
2005.3
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per
oktober 2005
2005.709
042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2005-08-31
2005.286
049
Ekonomikontoret – Månadsrapporter avseende
kapitalförvaltningen, 2005-06-30, 2005-07-31, 2005-08-31,
2005-10-31
2005.834
042
Tekniska nämndens arbetsutskott – Ekonomisk uppföljning kvartalsrapport
2005.8
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik oktober
2005
2005.702
250
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut att Hässleholms kommun
bör bedömas som tillväxtområde med sådan bostadsbrist att
investeringsstimulans kan lämnas

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-11-16

Sid

18

KS § 158 forts
2005.831
043
Svenska ESF-rådet Skåne län – Beslut att bevilja ESF-stöd
till integration och mångfald inom Skåne Nordost för
validering
2005.825
406
Hyresgästföreningen Hässleholm/Höör – Skrivelse angående
höjning av renhållningstaxan
Kommunförbundet Skåne, styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2005-09-30

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

Bilaga
Kommunstyrelsen
2005-11-16, § 154

HÄSSLEHOLMS
KOMMUN
Ekonomikontoret

2005-11-04
Kommunstyrelsen

Behörighet att bedriva den finansiella verksamheten i Hässleholms kommun
Enligt kommunens finansiella policy ska kommunstyrelsen utse de befattningshavare som har att uppta
lån, göra placeringar och underteckna handlingar i samband därmed. Ekonomikontoret föreslår att följande behörigheter ska gälla i rubricerade ärenden.
Ärende

Befattning

Beslut

Verkställighet av nyupplåning 1)
Undertecknande av handlingar i samband därmed

Ekonomichef / ställföreträdare
KS ordf / vice ordf +
ekonomichef / redovisningschef
Ekonomichef / redovisningschef
Ekonomichef / redovisningschef +
kontorspersonal
Ekonomichef / redovisningschef
Ekonomichef / redovisningschef
+ kontorspersonal
Ekonomichef
Ekonomichef + redovisningschef
Ekonomichef + redovisningschef

KS delegationsregl A 6

Beslut om lösen och omplacering av lån
Undertecknande av handlingar i samband därmed
Beslut om likviditetsplacering
Undertecknande av handlingar i samband därmed
Beslut om placering avseende kommunens stiftelser
Undertecknande av handlingar i samband därmed
Undertecknande av handlingar i samband med upphandling av
förvaltning av pensionskapital
Undertecknande av handlingar i samband med upphandling av
banktjänster
Undertecknande av checkar, uttag, överföringar, deklarationer
o dyl avseende kommunen och kommunens stiftelser
Firmatecknare för övriga förekommande ärenden

KS delegationsregl A 2

Ekonomichef + redovisningschef
Ekonomichef / redovisningschef /
ekonomisekreterare + kontorspersonal
KS ordf / vice ordf +
ekonomichef / redovisningschef

1)

Förbehåll: Gäller endast upplåning inom ramen för Kommunfullmäktiges lånebeslut, varvid anmälan före
beslut ska göras till KS ordförande vid belopp över 5 Mkr. Upphandlingar ska månatligen avrapporteras i
finansrapporten.

Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att

ovanstående behörigheter ska gälla i den finansiella verksamheten
i Hässleholms kommun under 2006.

HÄSSLEHOLMS KOMMUNS EKONOMIKONTOR

Bengt-Arne Persson
Ekonomichef
Ekonomikontoret
Stadshuset
281 80 HÄSSLEHOLM
Besöksadress: Nytorget 1

: 0451 – 26 70 00
Fax: 0451 - 109 14
Org.nr: 212000 - 0985

Pg 11 16 00 - 3
Internet: www.hassleholm.se
E-post: ekonomikontoret@hassleholm.se
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