SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-01-07

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.10

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)
Douglas Roth (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Kjerstin Ulfvik-Jonasson (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Irene Westerholm, Alf Nilsson, Sven-Erik
Andersson, Sven-Erik Furutorp, Madlén Sjögaardh, Urban
Widmark, Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén
och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Per-Åke Purk

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2004-01-12

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Per-Åke Purk

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2004-01-07

Anslagsdatum

2004-01-13

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

PÅP

Paragrafer 1-10

Anslagets nedtagande 2004-02-05

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-01-07

Sid

2

Information
Sammanträdet inleds med information:
- Jan Göransson, vd, Hässleholms Renhållare AB angående
renhållningsverksamheten
- Bjarne Öhrling, Kommunledningskontoret angående
Äventyrsland på Hovdala

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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3

Dnr 2003.530

101

Svar på motion om budgetuppföljning av de kommunala
bolagen
Kf 2003-11-24, 190
Amäles att en så lydande motion av Douglas Roth remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret):
”När de kommunala bolagen Hässleholm Fjärrvärme AB,
Hässleholms Renhållare AB och Hässleholms Vatten AB
bildades framförde vi från moderaterna farhågor för att
insynen i dessa bolags verksamheter skulle minska.
Tyvärr har vi besannats i våra farhågor. Insynen från kommunfullmäktiges sida i dessa bolag inskränker sig till årsredovisningen en gång om året. Dessa bolag förvaltar i dag
ett mycket stort kapital och kommunen ansvarar för bolagens ekonomiska åtaganden.
Jag anser att budgetuppföljningen som behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skall kompletteras
med redovisning från de kommunala bolagen. Redovisningen skall ske på samma sätt som förvaltningarna redovisar sina resultat.
Med hänvisning till ovanstående yrkas att kommunfullmäktige beslutar
att budgetuppföljningen kompletteras med redovisning av
de kommunala bolagen.”
______

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Ks au 2003-11-26, § 292
I en motion föreslås att budgetuppföljning avseende de
kommunala bolagens verksamhet skall redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med att
sådan redovisning sker för kommunens verksamhet.
I det utkast till nya ägardirektiv för kommunens bolag som
förelagts kommunstyrelsens arbetsutskott har sådan redovisning som motionären föreslår intagits. Arbetsutskottet
har uppdragit åt kanslichefen att framlägga fullständigt
förslag till ägardirektiv med den inriktning som redovisats i
motionen.
Mot denna bakgrund bör motionen bifallas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att notera att uppdrag om ändring av ägardirektiven i enlighet med motionens förslag lämnats, samt
att bifalla motionen.
______
KS 2004-01-07, § 1
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.498

041

Anhållan om kompensation för ökade städkostnader
Ks au 2003-12-10, § 304
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om kompensation
för ökade städkostnader i samband med investeringar med
anslagstyp 1. Totalt begärs 934 797 kronor.
Prisökningarna och städning utan avtal är inte sammankopplade med anslagstyp 1 och bör därför inte kompenseras. Endast 769 716 kronor är kostnader som har samband
med investeringar med anslagstyp 1.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett tillägg om
769 700 kronor för ökade städkostnader p g a investeringar
med anslagstyp 1,
att finansiera tillägget för 2003 ur finansförvaltningens
anslag ”kompensation anslagstyp 1 för investeringar 2002”
(vht 988), samt
att kompensation gällande 2004 behandlas i samband med
2004 års kompletteringsbudget.
______
KS 2004-01-07, § 2
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-01-07

6

Dnr 2003.539

206

Taxa för byggnadsnämndens prövning av strandskyddsdispenser
Ks au 2003-12-10, § 311
Byggnadsnämnden föreslår att taxa för byggnadsnämndens
prövning av strandskyddsdispenser skall antas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för byggnadsnämndens prövning av strandskyddsdispenser.
./. Taxan.
______
KS 2004-01-07, § 3
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag, samt
att uppdra åt kommunledningskontoret att sammanställa
kommunens taxor och ange vem som antar dem och notera
avvikelser.
Bilaga: Taxan
______

Beslut till
Kommunal författningssamling
Byggnadsnämnden

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2000.570

101

Svar på motion angående lokal Diskrimineringsombudsman
Kf 2000-12-18, § 197
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
mp, remitterats till kommunstyrelsen och socialnämnden:
”Vi finner mycket positivt i att Hässleholms kommun har blivit ett mångkulturellt samhälle där erfarenheter, idéer och
livsmönster från så gott som hela världen möts.
Men, trots den glädjen så oroar vi miljöpartister oss över att
nya Hässleholmare, och även gamla, diskrimineras när det
gäller att komma in på arbetsmarknaden; diskrimineras när
det gäller att hitta någonstans att bo; när det gäller att
starta företag och skaffa de banklån som kan behövas i
samband med detta. Men värst av allt. Framtidstron och
framtidshoppet för dessa Hässleholmare vissnar. Otryggheten tar överhand.
Vart femte företag som startas i Sverige startas och drivs av
invandrare. Trots att de ofta utsätts för strukturell diskriminering. Invandrare har bl.a. det svårare att få ”Starta eget
bidrag” och banklån. Invandrarföretagandet står trots detta
för en betydande del av tillväxten av små- och medelstora
företag. Det är bara att vandra en runda i Hässleholm så inser man detta.
Alla människor har rätt att på lika villkor delta i samhällsgemenskapen. I praktiken är det inte så idag. Diskriminering på grund av kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder förekommer ofta i vårt samhälle. Det
kan handla om att människor nekas anställning, bostadskontrakt, inträde på restaurang, lån på banken etc. Detta är
inte bra!

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Kf § 197 forts
Vi anser att all diskriminering måste motverkas. Diskriminering är
inte värdigt ett civiliserat samhälle. Vi miljöpartister har tidigare
motionerat angående antidiskrimineringsklausuler i den kommunala upphandlingen. Vi tror fortfarande att detta är bra. Nu
föreslår vi att Hässleholms kommun ska tillsätta en lokal Diskrimineringsombudsman (DO) som ska bevaka medborgarnas
rättigheter och motverka diskriminering. Hit vänder man sig om
man känner sig diskriminerad. Här får man stöd och hjälp när
man känner sig förfördelad när man söker bostad eller lån. Här
söker man stöd när den kommunala praktiken gång efter annan
inte leder till anställning. Hit vänder man sig om den kommunala
omsorgen slukar en för stor del av inkomsten etc.
En lokal DO har också fördelen att människor kan besöka
henne/honom personligen, vilket sänker tröskeln för att vända sig
till densamma. En lokal DO kan bli ett viktigt stöd för många, och
flytta fram positionerna i Hässleholms antidiskrimineringsarbete.
Med anledning av ovanstående föreslår Miljöpartiet de Gröna att
Hässleholms kommun snarast tillsätter en lokal Diskrimineringsombudsman.”
______
Ks au 2002-01-09, § 16
Socialnämnden föreslår i yttrande att frågan om inrättande av
diskrimineringsombudsman ska överlämnas till gruppen som arbetar med att ta fram en integrationsplan för Hässleholms kommun.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till vad socialnämnden anfört, anse motionen
vara besvarad.

______
Ks au 2002-04-03, § 108
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Ks 2002-05-02, § 69
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-05-27, § 93
Thomas Rasmusson tackar för handläggningen och yrkar
återremiss av ärendet och i andra hand bifall till motionen.
Detsamma yrkar Per-Åke Purk.
Mikael Koenen yrkar återremiss av ärendet liksom Bengt
Andersson och Lars Olsson.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
Ks au 2003-12-10, § 317
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
KS 2004-01-07, § 4
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.548

101

Svar på motion angående Hovdalaområdet; en viktig resurs
för kommunen
Kf 2003-11-24, 191
Anmäles att en så lydande motion av Christer Caesar
remitterats till kommunstyrelsen:
”För ca ett år sedan inköpte kommunen Hovdala övningsfält
av Fortifikationsverket. Hovdalafältet är en stor tillgång för
kommunen och måste ges en för kommunen viktig användning. Kommunstyrelsen har vid flera heldagsövningar träffats för att fundera kring fältets användning. Två dagar har
lagts på att till fots vandra genom delar av fältet, för att få
en uppfattning om dess användbarhet. En dag har strövområden i Skåne besökts för att se hur andra gjort med sina
naturtillgångar.
Det är av stor vikt att kommuninvånarna kan ges en möjlighet att utnyttja den natur, i vissa fall mycket ovanlig, som
kommunen nu har i sin ägo. Strövande i skog och mark
höjer välbefinnandet och kan minska ohälsan.
Ganska snart efter att betalningen var erlagd började kommunen att begära in anbud på fastigheter som finns på
fältet. Fastigheter har också redan lovats bort.
Om kommunen och dess innevånare skall ha en möjlighet
till att få ett naturskönt strövområde alldeles i utkanten av
centralorten, så krävs att vi inte förhastar oss. Skall vi
använda området till något annat krävs likaså ett lugnt och
metodiskt tillvägagångssätt.
Först måste vi uppnå en bred enighet kring utnyttjande av
området, därefter anta planer, och först därefter göra
någonting åt det. Vi kan inte som nu börja med att sälja av
fastigheter för att sedan bestämma vad vi skall ha området
till. Vi kanske kommer fram till att fastigheterna skulle
behövts i kommunens ägo.
Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Kf § 191 forts
Jag hemställer därför att kommunfullmäktige måtte besluta
att:
- Hovdalafältets användning blir föremål för en parlamentarisk utredning
- Inga åtgärder görs på fältet som t.ex. försäljning, byggnationer, avstyckningar, större avverkningar, förrän kommunfullmäktige beslutat om fältets användning.”
______
Ks au 2003-12-17, § 321
Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet och föreslår avslag på motionen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Bo-Anders Thornberg deltar inte i beslutet.
______
KS 2004-01-07, § 5
I kommunstyrelsen framhålls att intentionen är att
planeringen av Hovdalafältets användning skall ske efter en
bred diskussion i kommunstyrelsen. Framhålls även att en
plan för Finjasjöbygden har framtagits. Yrkandet medför att
en markanvändningsplan/åtgärdsplan kommer att antas.
Christer Caesar yrkar att motionens andra att-sats, med
viss justering, skall bifallas.
Ordföranden ställer proposition på Christer Caesars yrkande
och finner det bifallet.

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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KS § 5 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att inga ytterligare åtgärder skall göras på Hovdalafältet
som till exempel försäljning, byggnation, avstyckningar och
större avverkningar förrän kommunstyrelsen beslutat om
fältets användning.
______

Beslut till
Hässleholms Industribyggnads AB, beträffande nya ägardirektiv

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.583

041

Internbudget för kommunledningskontoret
Ks au 2003-12-17, § 326
Förslag till internbudget för kommunledningskontoret har
upprättats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa upprättat förslag till internbudget för 2004 för
kommunledningskontoret.
______
KS 2004-01-07, § 6
Förslaget har justerats avseende koordinator för Skåne
Nordost.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till internbudget för 2004 för
kommunledningskontoret.

Beslut till
Kommunledningskontoret

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.609

041

Internbudget för arbetsmarknad och kompetensutveckling
Ks au 2003-12-17, § 327
Förslag till internbudget för arbetsmarknad och kompetensutveckling har upprättats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa upprättat förslag till internbudget för 2004 för
arbetsmarknad och kompetensutveckling.
______
KS 2004-01-07, § 7
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till internbudget för 2004 för
arbetsmarknad och kompetensutveckling.

Beslut till
Arbetsmarknad och kompetensutveckling

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.606

041

Internbudget för personalkontoret
Ks au 2004-01-07, § 2
Förslag till internbudget för personalkontoret har upprättats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa upprättat förslag till internbudget för 2004 för
personalkontoret.
______
KS 2004-01-07, § 8
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till internbudget för 2004 för
personalkontoret.

Beslut till
Personalkontoret

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Anmälan av delegationsbeslut
KS 2004-01-07, § 9
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2003.26
002
Kommunledningskontorets planeringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-12-15
-bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-12-15
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor beslutade
av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2003-12-15

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes
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Övriga anmälningar
KS 2004-01-07, § 10
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2003.104
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik november
2003
2003.55
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2003-11-30
2003.492
049
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per
november
2003.612
739
Omsorgsförvaltningen – Handikappanpassning av Österås
2000.510
439
Vägverket – Angående ortsnamnstavla ”Hörlinge” på väg
1944, Hässleholm kommun
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll
2003-11-11

Justering

BA

PÅP

Utdraget bestyrkes

Godkänd av Byggnadsnämnden 2003Antagen av Kommunfullmäktige

Bilaga
Kommunstyrelsen
2004-01-07, § 3

Taxa för Byggnadsnämndens prövning av strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.
2004-01-01
Inledning
Länsstyrelsen förordnade i beslut 2003-06-30 med stöd av 7 kap 31 § miljöbalken (MB) och 12 § förordningen om områdesskydd enligt MB, att Byggnadsnämnden i Hässleholms kommun i stället för Länsstyrelsen skall ha den befogenhet att ge dispens som Länsstyrelsen har enligt 7 kap 18 § MB (strandskyddsdispens).
Enligt 27 kap 1 § MB får Kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för
nämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk.
TAXEBESTÄMMELSER
§ 1 Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa erläggs avgift för Byggnadsnämndens prövning av
strandskyddsdispenser.
§ 2 Allmänna bestämmelser
2.1 Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp (G), som årligen
kan ändras, multipliceras med för ärendet tillämplig åtgärdsfaktor (SF).
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets
diarieföring. Finner Byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar
en höjning eller minskning av avgiften, äger nämnden för visst ärenden
besluta om en sådan.
2.2 Ändring av taxan
Ändringar av taxans grundbelopp (G) beslutas av Byggnadsnämnden.
Allt under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutat om eftersträvad
kostnadstäckning, dvs hur de debiteringsbara kostnaderna ska fördelas mellan avgifter och kommunbidrag. Övriga ändringar i taxan beslutas av Kommunfullmäktige.
2.3 Avgiftens erläggande
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden mot räkning när denne tillställts
Byggnadsnämndens beslut.
Avgift får även uttagas i förskott.

Godkänd av Byggnadsnämnden 2003Antagen av Kommunfullmäktige

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs och
ersätts då av dispensavgift.
2.4 Överklagande
Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos Byggnadsnämnden
eller motsvarande får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 10 i kommunallagen.
Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär.
2.5
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.
§ 3 Avgift för prövning av strandskydd
Prövning av strandskydd enligt MB 7 kap 18 § (strandskyddsdispens).
Åtgärd

Avgift
SF x G

Prövning av strandskydd och beslut om dispens utan samband
med annan prövning av bygglov eller förhandsbesked enligt
plan- och bygglagen.

80 X G

Prövning av strandskydd och beslut om dispens i samband
med annan prövning av bygglov eller förhandsbesked enligt
plan- och bygglagen.

50 X G

Prövning av strandskydd och beslut om avslag av dispens

20 X G

