SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-12-02

1

Plats och tid

Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30

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)
Urban Widmark (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Alf Nilsson, Sven-Erik Furutorp, Karin Axelsson,
Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén,
Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Robin Gustavsson

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2004-12-07

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Robin Gustavsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2004-12-02

Anslagsdatum

2004-12-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

RG

Paragrafer §§ 151-159

Anslagets nedtagande 2004-12-31

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-12-02

2

Dnr 2004.607

041

Internbudget 2005 för ekonomikontoret
Ks au 2004-11-10, § 347
Ekonomikontoret har upprättat internbudget fördelad på tre
positioners verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2005 för
ekonomikontoret.
______
KS 2004-12-02, § 151
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2005 för
ekonomikontoret.

Beslut till
Ekonomikontoert

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Sid

2004-12-02
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Dnr 2004.626

041

Internbudget 2005 för Arbetsmarknad &
Kompetensutveckling
Ks au 2004-11-24, § 370
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling har upprättat
internbudget fördelad på tre positioners verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2005 för
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling.
______
KS 2004-12-02, § 152
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2005 för
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling.

Beslut till
Arbetsmarknad och kompetensutveckling

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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2004-12-02
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Dnr 2004.618

253

Försäljning av del av Hässleholm Finja Mölleröd 2:9,
byggnad nr 136
Ks au 2004-11-24, § 375
Exploateringsavdelningen har träffat överenskommelse med
handelsbolaget MÖKK avseende densammes förvärv av
byggnad och mark inom Hässleholms Garnison.
Byggnaden har tidigare nyttjats som övnings- och vårdhall
och är av enkel karaktär. Byggnaden omfattar 560 kvm och
har behov av yttre underhåll.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna överlåtelse till handelsbolaget MÖKK av
byggnad nr 136 enligt villkor i upprättat köpeavtal.
______
KS 2004-12-02, § 153
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna överlåtelse till handelsbolaget MÖKK av
byggnad nr 136 enligt villkor i upprättat köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avtalet.

Beslut till
Kommunledningskontorets Exploateringsavdelning

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.661

041

Internbudget 2005 – Personalkontoret
Ks au 2003-11-05, § 384
Personalkontoret har upprättat internbudget fördelad på tre
positioners verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2005 för
personalkontoret.
______
KS 2004-12-02, § 154
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2005 för
personalkontoret.

Beslut till

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-12-02
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Dnr 2004.610

001

Organisation avseende kommunledningsfrågor
Ks au 2004-12-15, § 386
Ett förslag till tjänstebeskrivning för kommunchef har tagits
fram. Den föreslås gälla från 2005-01-01. Även biträdande
kommunchef föreslås. Dessutom redovisas ledningsorganisationen i övrigt.
Bo-Anders Thornberg yrkar att tjänsten skall utannonseras
och att biträdande kommunchef inte skall utses.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på ärendet och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
förslaget röstar ja. Den som stöder Bo-Anders Thornbergs
avslagsyrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson och Lars Olsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ändra tjänsten som kanslichef till kommunchef,
att fastställa förslaget till tjänstebeskrivning för kommunchefen och förslaget till ledningsorganisation,
att förordnandet som kommunchef skall gälla t.o.m.
2007-03-31, samt

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 386 forts
att ändra titeln för tjänsten som utvecklingschef till biträdande kommunchef.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
______
KS 2004-12-02, § 155
Bo-Anders Thornberg yrkar att tjänsten som kommunchef
skall utannonseras och att det inte skall inrättas tjänst som
biträdande kommunchef.
I detta instämmer Robin Gustavsson, John Bruun och
Torsten Ising.
Ordföranden ställer först proposition på organisationen och
tjänstebeskrivningen för kommunchef och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Ordföranden ställer därefter beträffande Bo-Anders
Thornbergs yrkande proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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KS § 155 forts
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Urban Widmark, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra tjänsten som kanslichef till kommunchef,
att fastställa förslaget till tjänstebeskrivning för
kommunchefen och förslaget till ledningsorganisation,
att förordnandet som kommunchef skall gälla t.o.m.
2007-03-31, samt
att ändra titeln för tjänsten som utvecklingschef till
biträdande kommunchef.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.

Beslut till

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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2004-12-02
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Dnr 2004.651

003

Reglemente för krisledningsnämnden
Ks au 2004-12-01, § 391
Kommunfullmäktige antog 2003-08-25 reglemente för
krisledningsnämnden. I samband med att ett förslag till
krisledningsplan upprättats har en översyn av reglementet
gjorts, vilken medfört ett förslag till nytt reglemente. I det
nya reglementet har nämndens uppgifter fylligare beskrivits.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hävande av gällande reglemente, anta upprättat
förslag till reglemente för krisledningsnämnden.
______
KS 2004-12-02, § 156
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.650

163

Krisledningsplan
Ks au 2004-12-01, § 392
Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid skall kommuner varje mandatperiod fastställa en plan för hur sådana
händelser skall hanteras.
Kommunfullmäktige har tidigare antaget en ledningsplan för
bl.a. sådana händelser. Denna plan har nu anpassats till den
nya lagstiftningen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med upphävande av gällande ledningsplan, anta upprättat förslag till krisledningsplan.
______
KS 2004-12-02, § 157
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.670

252

Försäljning av fastigheterna Hässleholm del av Finja
Mölleröd 2:9, samt borgen
Ks au 2004-12-01, § 393
Kommunfullmäktige har 2004-02-23 § 21 bemyndigat
kommunstyrelsen att överlåta rubricerade fastighet till
Hässleholms Industribyggnads AB. Enligt beslutet skall
fastighetens vid överlåtelsen bokförda värden utgöra köpeskilling för förvärvet.
Industribyggnadsbolaget föreslår kommunstyrelsen att det
inom ”Sjörröd Norra” för exploatering avsedda området (ca
41 ha) skall undantagas från försäljning.
Hibab:s styrelse har 2004-11-12 beslutat föreslå kommunstyrelsen att överlåta rubricerade område till bolaget för en
köpesumma om 20 Mnkr.
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på ärendet och finner det bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpehandling genom
vilken Hässleholms Industribyggnads AB köper del av Finja
Mölleröd 2:9,
att besluta att till Hässleholms Industribyggnads AB ställa
kommunal borgen för den föreslagna köpeskillingen om
20 000 000 kronor,
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Ks au § 393 forts
att besluta att för Hässleholms Industribyggnads AB ställa
kommunal borgen såsom för egen skuld för den föreslagna
köpeskillingen om 20 Mnkr.
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att tillträdesdagen skall vara 2004-12-31.
______
KS 2004-12-02, § 158
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på förslaget om
försäljning för att det sammantaget är en ofördelaktig affär.
I detta instämmer Robin Gustavsson och Torsten Ising.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets
förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den
som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande om avslag röstar
nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, 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.

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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KS § 158 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas och folkets väls
ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
______

Beslut till
Kommunledningskontorets Exploateringsavdelning

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.671

252

Försäljning av fastigheterna Hässleholm del av Tormestorp
5:16, samt borgen
Ks au 2004-12-01, § 394
Kommunfullmäktige har 2004-02-23 § 21 bemyndigat
kommunstyrelsen att överlåta rubricerade fastighet till
Hässleholms Industribyggnads AB. Enligt beslutet skall
fastighetens vid överlåtelsen bokförda värden utgöra köpeskilling för förvärvet.
Industribyggnadsbolaget föreslår kommunstyrelsen att det
inom ”Sjörröd Norra” för exploatering avsedda området (ca
41 ha) undantages från försäljning.
Hibab:s styrelse har 2004-11-12 beslutat föreslå kommunstyrelsen att överlåta rubricerade områden till bolaget för en
köpesumma om 30 Mnkr.
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på ärendet och finner det bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpehandling genom
vilken Hässleholms Industribyggnads AB köper del av
Tormestorp 5:16,
att besluta att till Hässleholms Industribyggnads AB ställa
kommunal borgen för den föreslagna köpeskillingen om
30 000 000 kronor,
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Ks au § 394 forts
att besluta att för Hässleholms Industribyggnads AB ställa
kommunal borgen såsom för egen skuld för den föreslagna
köpeskillingen om 30 Mnkr,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att tillträdesdagen skall vara 2004-12-31.
______
KS 2004-12-02, § 159
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på förslaget om
försäljning för att det sammantaget är en ofördelaktig affär.
I detta instämmer Robin Gustavsson och Torsten Ising.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets
förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den
som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande om avslag röstar
nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, 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.

Justering

BA

RG

Utdraget bestyrkes
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KS § 159 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas och folkets väls
ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
______

Beslut till
Kommunledningskontorets Exploateringsavdelning

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Information
Tekniska chefen Alf Rasmussen och projektledare Lennart
Rundberg ger en totalredovisning av Vinslövstunneln.
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Utdraget bestyrkes

