SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-04

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.50

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)
Alf Nilsson (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, Irene Westerholm, Sven-Erik Andersson,
Madlén Sjögaardh, Urban Widmark, Ingemar Gustavsson,
Eva-Marie Lidén, Marianne Littke, Kjerstin Ulfvik-Jonasson
och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Rune Stensby

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/ 2004-08-11

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Rune Stensby

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2004-08-04

Anslagsdatum

2004-08-11

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anita Bengtsson

Justering

BA

RS

Paragrafer §§ 102-111

Anslagets nedtagande 2004-09-02

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-04

Sid

2

Information
Ekonomichefen Bengt-Arne Persson, Hässleholms kommun
och Ulf Karlsson, Nordea informerar om Finanspolicyn.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2004-08-04
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Dnr 2004.207

706

Taxa för besöksavgift vid familjerådgivningen
Ks au 2004-04-14, § 130
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa
taxa för avgift för besök vid familjerådgivningen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för besöksavgift vid familjerådgivningen.
______
./. Taxa
KS 2004-05-05, § 59
Christer Caesar yrkar att punkt 4 i taxan skall tas bort.
Robin Gustavsson instämmer i detta.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss på ärendet.
I detta instämmer Bengt Andersson.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för en beskrivning av administrationen av avgifterna samt intäkternas storlek och användning.
______
KS 2004-08-04, § 102
Socialkontoret har återkommit och redovisat administrationen av avgiften.
Christer Caesar yrkar att punkt 4 i taxan ska tas bort.
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Ks § 102 forts
Bo-Anders Thornberg och Robin Gustavsson yrkar avslag på
taxan.
Robin Gustavsson yrkar i andra hand bifall till Christer
Caesars yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på dels bifall och dels
avslag på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
au:s förslag röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar
nej.
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Alf Nilsson, 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.
Därefter ställer ordförande proposition på om punkt 4 skall
vara med i taxan eller inte och finner att den skall vara
kvar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att fastställa taxa för besöksavgift vid familjerådgivningen
att gälla fr.o.m. 2004-09-01.
Moderata Samlingspartiets, Folkpartiets, Kristdemokraternas
och Folkets Väls ledamöter reserverar sig till förmån för
respektive yrkanden.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling
Socialnämnden

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-04

5

Dnr 2004.368

049

Finanspolicy
Ks au 2004-06-16, § 210
Nuvarande finanspolicy ”Finansiell policy för Hässleholms
kommun” är helt omarbetad. Ekonomikontoret uppger att
en av anledningarna är att stiftelsemedlen ska kunna
placeras i ränte- och aktiefonder. En annan förändring av
policyn är att den kompletterats med nya derivatlösningar
för att kunna begränsa ränterisken. Med hjälp av derivatinstrumenten kan man t ex byta ränteflöden från rörlig
ränta till fast ränta utan att ändra underliggande lån och
vice versa.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till ny finanspolicy, samt
att policyn skall börjar gälla 2004-09-01.
______
KS 2004-08-04, § 103
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till ny finanspolicy, samt
att policyn skall börjar gälla 2004-09-01.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.362

041

Omdisponering av medel avseende hyra Norra Station
Ks au 2004-06-16, § 211
När budgeten för Norra Station beslutades tillfördes kommunledningskontoret alla medel för hyran och sin verksamhet i Norra Station. Dessa medel överfördes sedermera till
arbetsmarknad och kompetensutveckling.
Arbetsmarknad och kompetensutveckling har kommit fram
till att de är överkompenserade med 3 836 000 kronor.
Ekonomikontoret har konstaterat att tekniska nämnden
behöver ett tillskott på 3 083 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 3 083 000 kronor från kommunstyrelsen
(arbetsmarknad och kompetensutveckling) till tekniska
nämnden,
att dra in 753 000 kronor från kommunstyrelsen (arbetsmarknad och kompetensutveckling) och tillföra detta till
kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov, samt
att motsvarande reglering skall ske i ramarna för 2005.
______
KS 2004-08-04, § 104
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling
Tekniska kontoret
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.231

041

Anhållan om kompensation för ökade hyres- och
städkostnader
Ks au 2004-06-16, § 212
Barn- och utbildningsnämnden anhåller enligt beslut §
30/2004 och efter justering av barn- och utbildningsförvaltningen om kompensation för ökade hyres- och städkostnader med 2 036 000 kronor.
Därmed skall tidigare anslag om 2 782 000 kronor justeras
och 746 000 kronor återtas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att reglera den tidigare för höga hyres- och städkostnadskompensationen med en minskning av barn- och utbildningsnämndens ram på 746 000 kronor,
att de 746 000 kronor tillförs kommunstyrelsens konto för
oförutsedda behov, samt
att motsvarande reglering skall ske i ramarna för 2005.
______
KS 2004-08-04, § 105
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
BUN
TN

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.310

041

Omdisponering av intäkter för finansiering av utbyte och
komplettering av undervisningsmateriel på Jacobsskolan
Ks au 2004-06-23, § 235
Barn- och utbildningsnämnden har tecknat förnyat samverkansavtal med Berg & Partner AB för tiden 2004-01-01 –
2004-12-31 avseende samutnyttjande av industrilokalerna
på Jacobsskolan. Nämnden får ersättning på ca 1 030 000
kronor för detta.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att 300 000 kronor
beviljas till investeringar på Jacobsskolan och att dessa
finansieras genom att 300 000 kronor av intäkterna för
samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst samt
att investeringarna bokförs under ett eget investeringsprojekt.
Ekonomikontoret tillstyrker barn- och utbildningsnämndens
begäran.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att investeringar på Jacobsskolan beviljas till ett belopp på
300 000 kronor (anslagstyp 2),
att investeringarna finansieras genom att 300 000 kronor av
intäkterna från samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst, samt
att investeringarna bokförs under eget investeringsprojekt.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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2004-08-04
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KS 2004-08-04, § 106
Kommunstyrelsen beslutar
att investeringar på Jacobsskolan skall beviljas till ett belopp
på 300 000 kronor (anslagstyp 2),
att investeringarna skall finansieras genom att 300 000 kronor av intäkterna från samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst, samt
att investeringarna skall bokföras under eget investeringsprojekt.

Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.424

046

Granskning av stiftelser förvaltade av Hässleholms kommun
avseende år 2003
KS 2004-08-04, § 107
Av Hässleholms kommuns förvaltade stiftelser är sex st
bokföringsskyldiga och upprättar årsredovisningar.
Dessa är:
Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond
Anton Anderssons stiftelse för äldre
Anton Anderssons stiftelse för barn
Anders Olssons stiftelse
Stiftelsen Hässleholms kommuns grundskola
Hässleholms kommuns sociala stiftelse
Dessa årsredovisningar skall enligt stiftelselagen godkännas
av kommunstyrelsen.
Torsten Ising föreslår påpekan för stiftelsen att de ska vara
noggranna vid utdelande av medel, i enlighet med revisionens påpekande.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisning avseende år 2003 för de
bokföringsskyldiga stiftelserna, samt
att för Anton Anderssons stiftelse framhålla vikten av att
vara noggrann vid utdelande av medel.

Beslut till
Ekonomikontoret
Anton Anderssons stiftelse

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Anmälan av delegationsbeslut
KS 2004-08-04, § 108
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2004.57
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende: bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2004-07-16
2004.44
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning Delegationsprotokoll avseende: förköpsärenden beslutade
av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2004-07-15
2004.30
002
Kommunledningskontoret – Delegationsbeslut fattade av
kanslichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2004-06-09, 2004-06-16, 2004-06-23, 2004-06-24

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Övriga anmälningar
KS 2004-08-04, § 109
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2004.38
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2004-07-26
2004.385
860
Kommunstyrelsen – Skrivelse till tidningen Norra Skåne
2004.33
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik juni 2004
2004.402
230
Byggnadsnämnden – Handläggningstider för enkla bygglov
2004.422
292
Fritidsförvaltningen – Österås ishall – reparation av kylkompressorerna
2004.431
042
Omsorgsnämnden – Budgetuppföljning per 2004-05-31
2004.407
730
Omsorgsförvaltningen – Hörslingorna i Hässleholm kulturhus
2004.334
751
Socialförvaltningen – Redovisning av kostnader för barn och
ungdomar som är/blivit omhändertagna på institution under
år 2004-07-16
2004.318
761
Socialförvaltningen – Delrapport för samordnartjänsten av
det drogförebyggande arbetet
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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KS § 109 forts
2004.364
009
Tekniska nämnden – Handlingsplan för intern kontroll 2004
2004.419
042
Tekniska nämnden – Uppföljningsrapport per den 31 maj
2004
2004.425
007
Lekmannarevisorerna, Hässleholms Vatten AB – Granskning
av verkställande direktörens i Hässleholms Vatten AB
anställningsavtal
2004.420
430
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut angående miljöpåverkan
av vilthägn på fastigheten Lommarp 15:5
2004.421
430
Länsstyrelsen i Skåne län – Samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken gällande ändring av vägsträckning på fastigheten
Röke-Algustorp 1:6
2004.433
872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut angående ifrågasatt
byggnadsminnesförklaring av Vittsjö bibliotek, Vittsjö 2:21,
Vittsjö socken
Länsstyrelsen i Skåne län – Bostadsmarknadsanalys 2004
2004.432
009
Regionstyrelsen – Överläggningar om gemensamma frågor
under hösten 2004
2001.222
140
Region Skåne – Beslut om stöd enligt förordning (2001:350)
om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.
2001.583
047
Regeringen, Näringsdepartementet – Avslutande av utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom
Försvarsmakten, m.m.
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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KS § 109 forts
2004.240
050
Kammarrätten i Göteborg –Beslut angående överprövning
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende
Lindbom
2004.428
739
Georg Gullstrand – Angående reglemente för Kommunala
pensionärsrådet
2004.25
250
Aktiva Ljungdala – Angående Allaktivitetshuset på Ljungdala
2004.427
532
Banverket – Framtidsplan för järnvägen
Samarbetskommittén Skåne Nordost, styrelsen – Sammanträdesprotokoll 2004-06-17
Kristianstad Airport – Årsredovisning för räkenskapsåret
2003, Protokoll från bolagsstämma
2004.426
299
Tekniska nämnden – Lokalbehovsplan 2005-2010

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.452

258

Angående utnyttjande av option för förvärv av kulturhuset
Ks au 2004-08-04, § 268
Kulturhuset byggdes under tiden 1998-2000 för en sammanlagd investeringsutgift på 153 424 000 kronor. Kommanditbolaget Hedera Hässleholm (numera LB Kiel Färgaren
KB) äger fastigheten och var byggherre. Kommanditbolagets
delägare är kommunen med Hedera Hässleholm AB (numera
LB Kiel Färgaren AB) som komplementär.
Kommunen hyr hela fastigheten av kommanditbolaget för
10 – 10,7 miljoner kronor per år under en 35-årsperiod
fr.o.m. 2000-09-30.
Anmälan att utnyttja optionsrätten skall ske fyra respektive
nio år efter hyresstart dvs i det fall optionen skall utnyttjas
per 2005-10-02 senast 2004-09-30.
Öhrlings har biträtt kommunen genom att granska avtalen
och utreda köpeskilling och eventuella skattekonsekvenser.
Olika alternativa ägarkonstruktioner redovisas. Kommunen
behöver dock inte i nuläget ta ställning till konstruktionen.
Hyran beräknas minska med ca 1,5 %.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att utnyttja optionsrätten att förvärva komplementärsandelen i LB Kiel Färgaren KB per 2005-10-02,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar,

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 268 forts
att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag om
framtida ägande av kulturhusfastigheten
att uppdra åt tekniska nämnden att säga upp Peab Sverige
AB:s/Peab Projektutveckling AB:s hyresavtal och sluta
direktavtal med berörda hyresgäster, samt
att uppdra åt budgetberedningen att beakta konsekvenserna
i budget 2005 och flerårsplan 2006-2007
______
KS 2004-08-04, § 110
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.299

106

Bildande av bolag för kommunala försäkringar
Ks au 2004-08-04, § 269
Ks au har 2004-05-12, § 178, meddelat kommunförbundet i
Skåne att Hässleholms kommun är positiv till fortsatt arbete
med bildandet av bolag för kommunala försäkringar.
Kommunförbundet har nu återkommit med en formellt
bindande inbjudan att delta i bolaget. Alla Skånes kommuner, utom Malmö, har förklarat sig positiva till förslaget.
Man avser nu att gå vidare med en ansökan om koncession
hos Finansinspektionen. Bolaget, med arbetsnamnet Kommunförsäkringar Syd AB, föreslås bildas fr.o.m. 2005-01-01.
Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 55,3 miljoner
kronor varav Hässleholm föreslås satsa 2 341 776 kronor
(48 kronor/invånare).
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att Hässleholms kommun skall delta i bildandet av bolag för
kommunala försäkringar, samt
att aktiekapitalet på 2 341 776 kronor skall finansieras ur
kommunens rörelsekapital.
______
KS 2004-08-04, § 111
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
Kommunförbundet

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

