SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Mona Hilbertsson (s)
Christer Welinder (s)
Lena Axelsson (s)
Rune Stensby (s)
Arne Elowson (c)
Catharina Månsson (c)
Hans Wendel (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)

Ersättare

Lars-Göran Wiberg, Leif Nilsson, Thomas Rasmusson, Bo
Hofvander, Lars Johnsson, Roland Hansson, Eva Bergström,
Dan Lindau och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Rune Stensby

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-01-22

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Rune Stensby

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-01-09

Anslagsdatum

2002-01-22

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

RS

Paragrafer 1-20

Anslagets nedtagande 2002-02-14

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

2

Dnr 2001.552

041

Barn- och utbildningsnämnden anhåller om kompensation
för ökade hyror
Ks au 2001-11-21, § 386
I samband med att kommunfullmäktige tar beslut om investeringsbudgeten tas också beslut om kompensation för
framtida ökade driftkostnader.
Barn- och utbildningsnämnden har för 2001 hittills påförts
hyreskostnader för projekt byggda som anslagstyp 1 motsvarande 294 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att kompensera barn- och utbildningsnämnden år 2001 för
ökade interna hyror med 294 000 kronor,
att ersättning utgår år 2001 för ökade kostnader för externt
förhyrda lokaler med 398 000 kronor, samt
att finansiera kostnaden ur kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader.
______
Ks 2002-01-09, § 1
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
BUN
TN

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

3

Dnr 2001.559

002

Behörighet att bedriva den finansiella verksamheten i
Hässleholms kommun
Ks au 2001-11-21, § 388
I ekonomikontorets förslag till finansiell policy anges att
kommunstyrelsen skall utse de befattningshavare som har
att uppta lån, göra placeringar och underteckna handlingar i
samband därmed. Ekonomikontoret föreslår behörigheter
enligt bilaga.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att i bilaga angivna behörigheter skall gälla i den finansiella
verksamheten i Hässleholms kommun under 2002.
./. Bilaga
______
Ks 2002-01-09, § 2
Kommunstyrelsen beslutar
att i bilaga angivna behörigheter skall gälla i den finansiella
verksamheten i Hässleholms kommun under 2002.
./. Bilaga

Beslut till
Ek

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

4

Dnr 2001.572

282

Förändring av hyresramar i stadshuset 2001
Ks au 2001-11-21, § 390
Under 2000-2001 har ventilation och belysning i stadshuset
byggts om och ventilationsanläggningen har kompletterats
med kylning. Ombyggnadsåtgärderna har beräknats kosta
4,3 mkr.
Tekniska kontoret har med utgångspunkt i den preliminära
ombyggnadskostnaden beräknat nya internhyror. Den
preliminära hyreshöjningen avseende 2001 uppgår till
212 667 kronor, fördelat på förvaltningarna enligt följande:
-

Kommunledningskontoret
Ekonomikontoret
Stadsbyggnadskontoret
Personalkontoret
Socialkontoret
Miljökontoret
Revisionen
Tekniska kontoret

66 709 kronor
40 205 kronor
56 194 kronor
15 523 kronor
2 561 kronor
20 336 kronor
2 795 kronor
8 344 kronor

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anvisa 212 667 kronor till internhyror år 2001 i stadshuset enligt tekniska kontorets förslag från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, samt
att uppdra åt tekniska nämnden att inkomma med definitiva
hyresramar för 2002.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09
Ks 2002-01-09, § 3

Se istället §195/2001

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
TN

Justering

BA

RS

5

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

6

Dnr 2001.551

256

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande
Hässleholm 87:9 och Hässleholm Kuggen 14
Ks au 2001-11-21, § 396
För att möjliggöra erforderligt parkeringsutrymme för Autoliv Mekan AB, har exploateringsavdelningen överenskommit
med företaget om överföring av mark, som till större delen
är färdigställd för parkering, till den av företaget ägda
fastigheten Hässleholm Kuggen 14.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering, samt
att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar.
______
Ks 2002-01-09, § 4
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering, samt
att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar.

Beslut till
Expl.avd.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

7

Dnr 2000.3

212

Översiktsplan för Sösdala
Ks au 2000-01-19, § 11
Byggnadsnämnden har upprättat förslag till översiktsplan
för Sösdala vilken sänts på remiss till myndigheter och
organisationer.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot förslaget.
______
Ks au 2001-04-18, § 146
Kommunen har ställt ut upprättat förslag till översiktsplan
för Sösdala tätort.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot förslaget.
______
Ks au 2001-06-06, § 215
Kommunekologen har yttrat sig och framfört kompletteringar av översiktsplanen.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå kompletteringar av översiktsplanen för Sösdala
enligt av kommunekologen framtaget förslag, punkterna 1
och 2.
./. Bilaga
______
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid

8

Ks au 2001-10-03, § 328
Byggnadsnämnden föreslår enligt § 307/2001 att översiktsplanen för Sösdala skall antas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till översiktsplan för Sösdala tätort.
______
Ks 2001-10-31, § 168
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för att pröva
om i översiktsplanen även bör planeras för ett tredje spår
på södra stambanan.
______
Ks au 2001-11-21, § 397
Hänvisning görs till att den redovisning som redan finns i
planen beträffande ett tredje spår är tillfyllest i nuläget.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga upprättad översiktsplan.
______
Ks 2002-01-09, § 5
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss av ärendet.
Ordföranden anför att redovisning görs i planförslaget av
nuläget beträffande ett tredje spår.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska
avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner
att det ska avgöras idag.
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

9

Ks § 5 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja.
Den som vill återremittera ärendet röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Mona Hilbertsson, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Catharina Månsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Hans Wendel, Bo-Anders Thornberg, Pär
Palmgren, Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson
och Christer Caesar.
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 och folkpartiets
ledamöter deltar ej i beslutet i sakfrågan och medges lägga
följande protokollsanteckning:
”Vi anser att översiktsplanen skall återremitteras för
utredning av ett tredje spår. Ett tredje spår är nödvändigt
för att kunna möjliggöra tågstopp i Sösdala. Vi befarar att
den nu föreliggande planen försvårar tågstopp i Sösdala.”
______

Beslut till
BN

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

10

Dnr 2001.174

101

Motion angående en attraktiv kommun
Kf 2001-03-26, § 65
Anmäles att en så lydande motion av Hans-Göran Hansson
remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Hässleholms kommun satsar stora pengar och på många
område för att bli attraktiv. Detta ser jag som positivt och
en nödvändighet för att kommunen skall bryta den negativa
befolkningsutvecklingen. Vi har satsat på utbildning, kultur,
kommunikation, vår fina natur, m.m. Något som jag anser
vara viktigt för att vi skall lyckas med vår satsning är att
kommunen hålls ren och städad. Jag har observerat en
ökande nedskräpning i vår kommun. Detta är en olycklig utveckling, som måste åtgärdas omedelbart. Därför yrkar jag:
att tekniska nämnden får i uppdrag att utforma information
till medborgarna om vikten med en ren kommun
att TN tillskjuts medel ur KS-oförutsedda post 2001 med
500 000 kr, för att utöka renhållningen
att TN tillskjuts ytterligare 1 miljon kronor i budget 2002 till
renhållning."
______
Ks au 2001-11-21, § 398
Tekniska nämnden och kommunledningskontoret har avgivit
yttranden.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara bifallen med vad som anförts av
tekniska nämnden och kommunledningskontoret, samt
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid

11

Ks au § 398 forts
att därmed anse den vara besvarad.
______
Ks 2002-01-09, § 6
Thomas Rasmusson tackar för handläggning av motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen vara bifallen med vad som anförts av
tekniska nämnden och kommunledningskontoret, samt
att därmed anse den vara besvarad.
______

Beslut till
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

12

Dnr 1998.258

214

Detaljplan för Idrottsområde samt nytt bostadsområde,
Mala, Hässleholm
Ks au 2001-06-06, § 214
Ett detaljplaneförslag för Idrottsområde samt nytt bostadsområde i Mala tätort finns utställt för granskning. Syftet
med detaljplanen är att utöka idrottsområdet så att bl.a.
ytterligare en fotbollsplan kan anläggas samt att anordna ett
nytt bostadsområde. Förslaget innebär att dispens krävs för
att gå igenom stenmurar med biotopskydd.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot planförslaget
______
Ks au 2001-10-17,§ 348
Med anledning av synpunkter som kommit in föreslås
detaljplanen arbetas om.
Den föreslås delas i två delar varav den del som avser det
föreslagna bostadsområdet antas vid ett senare tillfälle.
Den del som avser idrottsområdet föreslås antas inom den
närmsta tiden. Inom detaljplanen för idrottsområdet har den
föreslagna fotbollsplanen fått en ny placering väster om den
befintliga fotbollsplanen. Parkeringar föreslås som tidigare
norr om Hörnvägen (30 st) och på Byagårdens tomt (40 st).
Utöver dessa planeras för framtida bruk ca 25 st p-platser
inom den södra delen av fastigheten Mala 6:116. Tillfarten
till dessa föreslås via Hörnvägen och Byagårdens parkering.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid

13

Ks au § 348 forts
Fastigheten 6:116 föreslås som reservområde för bollsport
t.ex. tennis.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha några synpunkter på detaljplanen.
______
Ks au 2001-12-05, § 409
Ett reviderat planförslag för Idrottsområdet i Mala har
framtagits.
Planens syfte är att utöka idrottsområdet så att bl.a. ytterligare en fotbollsplan kan anläggas samt att anordna ett
nytt bostadsområde
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Idrottsområdet i Mala.
______
Ks 2002-01-09, § 7
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
BN

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

14

Dnr 2000.210

101

Motion om en säkrare cykelväg
Kf 2000-05-02, § 85
Anmäles att en så lydande motion av Hans Wendel, Karin
Cohen, Per-Åke Purk och Hans Bengtsson remitterats till
kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”En ökad trafiksäkerhet mellan cykel och bil är viktigt, inte
minst för den oskyddade cyklisten. En av åtgärderna kan
vara att markera cykelbanan i trafikkorsningen med färg.
För ökad trafiksäkerhet i korsningar mellan cykel och bil föreslår vi i vänsterpartiet, att vi i Hässleholms kommun markerar med färg liknande den som finns i Malmö med blå färg
eller som i Landskrona med gul färg. Givetvis kan vi välja
den färg som passar oss bäst.
Vi i vänsterpartiet föreslår
att för ökad trafiksäkerhet i trafikkorsningar mellan cykel
och bil ska cykelbanan markeras med färg.”
______
Ks au 2001-10-03, § 332
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen enligt §
82/2001 och föreslår att motionen bifalles.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid

15

Ks au § 332 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen i enlighet med tekniska nämndens yttrande § 82/2001 på så sätt att kommunen, utöver målning,
vid all nybyggnad och ombyggnad av obevakade korsningar
där cykeltrafik ansluter på särskilda banor skall cykelbanor
även fortsättningsvis markeras med avvikande beläggningsmaterial och/eller förhöjning över gatunivån.
______
Ks 2001-10-31, § 170
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera motionen till arbetsutskottet för att
inhämta erfarenheter från Malmö och Landskrona.
______
Ks au 2001-12-05, § 411
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen i enlighet med tekniska nämndens yttrande § 82/2001 på så sätt att kommunen, utöver målning,
vid all nybyggnad och ombyggnad av obevakade korsningar
där cykeltrafik ansluter på särskilda banor skall cykelbanor
även fortsättningsvis markeras med avvikande beläggningsmaterial och/eller förhöjning över gatunivån.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid

16

Ks 2002-01-09, § 8
Hans Wendel tackar för behandlingen av motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen i enlighet med tekniska nämndens yttrande § 82/2001 på så sätt att kommunen, utöver målning,
vid all nybyggnad och ombyggnad av obevakade korsningar
där cykeltrafik ansluter på särskilda banor, även
fortsättningsvis markerar cykelbanor med avvikande
beläggningsmaterial och/eller förhöjning över gatunivån.
______

Beslut till
TN

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

17

Dnr 2001.618

290

Utbyggnad av förskoleplatser
Ks au 2001-12-05, § 413
Tekniska kontoret har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till en lösning av det
akuta behovet av förskoleplatser inför årsskiftet.
I Hässleholm är det akuta behovet 60 platser, i Tyringe 30
platser och i Vittsjö 14 platser. Samtliga platser skall vara
klara senast 2002-01-07.
Planeringen för den fortsatta utbyggnaden pågår, med
färdigställandetider för nya förskoleplatser vid halvårsskiftet
2002 och vid nästkommande årsskifte.
Kostnaderna för utbyggnaden av de nu redovisade platserna
har tagits fram och uppgår sammanlagt till 1 950 000
kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna utbyggnadsförslaget, för täckning av det nu
akuta behovet av förskoleplatser, anslagstyp 1, samt
att anslag för utbyggnaden, 1 950 000 kronor, anvisas från
konto projekt 62001.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid

18

Ks 2002-01-09, § 9
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utbyggnadsförslaget, för täckning av det nu
akuta behovet av förskoleplatser, anslagstyp 1, samt
att anslag för utbyggnaden, 1 950 000 kronor, anvisas från
konto projekt 62001.

Beslut till
TN
BUN

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

19

Dnr 2001.610

251

Angående exploatering inom Hässleholm kv Donatorn och
Verkstaden (Norra Station)
Ks au 2001-12-12, § 419
Hässleholms Industribyggnadsbolag har genomfört en arkitekttävlan med syfte att utreda områdets framtida utformning. Segrare har utsetts, och detaljdiskussioner med det
vinnande arkitektföretaget har påbörjats.
Bolaget har byggt om 1907 års byggnad inom Verkstaden 3,
för att anpassa den till högskoleutbildningen vilken påbörjades i augusti 2001.
För att möjliggöra fortsatt högskoleutbildning, samt för att
utveckla området till bl.a. kunskapscentra, krävs att området byggs ut enligt intentionerna i det vinnande arkitektförslaget.
Diskussioner pågår avseende etablering inom området av
IT-Högskolan, KY-myndigheten, Statens Skola för Vuxna,
Flexvux (distansutbildning), Nitus (distansutbildning),
Farmacevt (distansutbildning), samt företag.
Projektet beräknas kosta ca 75 miljoner kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdraga åt Hässleholms Industribyggnads AB att
påbörja byggnation av etapp 1 inom projekt ”Norra Station”,
att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB upptager lån för ifrågavarande projekt om maximalt 100 mkr,
samt

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid

20

Ks au § 419 forts
att befullmäktiga kommunstyrelsen att medge Hässleholms
Industribyggnads AB en årlig hyresgaranti om 15% på slutlig projektkostnad minus de hyresintäkter som tillkommer.
______
Ks 2002-01-09, § 10
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att uppdraga åt Hässleholms Industribyggnads AB att
påbörja byggnation av etapp 1 inom projekt ”Norra Station”,
att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB upptager lån för ifrågavarande projekt om maximalt 100 mkr,
samt
att befullmäktiga kommunstyrelsen att under längst 10 år
medge Hässleholms Industribyggnads AB en årlig
hyresgaranti om 15% på slutlig projektkostnad minus de
hyresintäkter som tillkommer.
______

Beslut till
HIBAB
Expl.avd.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

21

Dnr 2001.636

250

Kurhotellet
Ks au 2001-12-21, § 425
Kurhotellet i Tyringe har en längre tid varit till försäljning.
Ägaren, Hässleholmsbyggen AB, har nu erhållit ett anbud.
Den erbjudna köpeskillingen uppgår till ca 6 mkr. Det finns
f.n. ett investeringsbehov avseende kök mm på fastigheten,
vilket uppskattas till ca 3 mkr.
Kommunen har till bolaget avseende fastigheten lämnat ett
villkorat aktieägartillskott om 6,5 mkr.
En försäljning enligt lämnat anbud innebär för bolaget en
reaförlust om ca 7 mkr innebärande att utrymme till återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet ej finns.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medge att Hässleholmsbyggen AB avyttrar Kurhotellet
innebärande det villkorade aktieägartillskottet på 6,4 mkr ej
kan återbetalas till kommunen.
______
Ks 2002-01-09, § 11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att medge att Hässleholmsbyggen AB avyttrar Kurhotellet
innebärande att det villkorade aktieägartillskottet på 6,4
mkr ej kan återbetalas till kommunen.
______
Beslut till
Hlm Byggen AB
Ek

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

22

Dnr 2001.622

800

Regler för fördelning av Hässleholms bidrag till
studieförbunden
Ks au 2002-01-09, § 6
I enlighet med kulturnämndens beslut, 2001-06-13 Kn § 45,
samt revisorernas påpekanden har en översyn av
rubricerade regler skett under året. De förändrade statliga
reglerna för fördelning av bidrag till studieförbunden har
studerats och också Skånes Bildningsförbunds
rekommendation till nya kommunala regler.
Ett nytt förslag till regler har utarbetats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga upprättade regler för fördelning av Hässleholms
kommuns bidrag till studieförbunden att gälla fr.o.m. 2002
års verksamhet.
______
Ks 2002-01-09, § 12
John Bruun yrkar bifall till arbetsutskottets förslag dock med
ändringen att reglerna skall gälla först fr.o.m. 2002-07-01.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels John Bruuns yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja.
Den som stöder John Bruuns yrkande röstar nej.”
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid
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Ks § 12 forts
11 ja-röster och 4 nej-röster.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Mona Hilbertsson, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Catharina Månsson, Hans Wendel, Bo-Anders Thornberg, Pär
Palmgren och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Douglas Roth, John Bruun, Ingemar
Gustavsson och Christer Caesar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
KN

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

24

Dnr 2001.

Förändringar av budgetramar för tekniska nämnden,
pga kv Verkstaden
Ks au 2002-01-09, § 4
Tekniska nämnden begärde 2001-12-11, § 120, justering av
budgetramen för såväl 2001 som 2002 med anledning av
underskott avseende energiverkstomten. Underskottet
hänför sig dels till budgeterade hyresintäkter på 1 125 000
kr, som inte kommer in pga att hyresgäst saknas, dels till
att det saknas 225 000 kr för driftkostnader, totalt
1 350 000 kr.
Ekonomikontoret föreslår att underskottet regleras i
bokslutet 2001.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att reglera underskottet avseende år 2001 avseende
energiverkstomten i bokslutet för år 2001 som ett
underskott mot eget kapital, samt
att avslå framställan avseende 2002.
______
Ks 2002-01-09, § 13
Kommunstyrelsen beslutar
att underskottet år 2001 om 1 350 000 kronor avseende
energiverkstomten regleras i bokslut 2001 som ett
underskott mot eget kapital, samt
att avslå framställan avseende 2002.
Beslut till
HIBAB
Ek
TN
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09
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Dnr 2001.641

041

Utbyggnad av förskoleplatser Bjärnum m.fl.
Ks au 2002-01-09, § 5
Tekniska nämnden begär 510 000 kronor för att anordna
akuta daghemsplatser i Hässleholm, Bjärnum, Tyringe och
Vinslöv.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kompensera tekniska nämnden för nedlagda kostnader,
510 000 kr, avseende iordningställande av akutdagis under
2001, samt
att anvisa medel från ekonomikontorets verksamhet 099,
övriga ändamål.
______
Ks 2002-01-09, § 14
Kommunstyrelsen beslutar
att tekniska nämnden kompenseras för nedlagda kostnader,
510 000 kr, avseende iordningställande av akutdagis under
2001, samt
att medel anvisas från ekonomikontorets verksamhet 099,
övriga ändamål.

Beslut till

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09
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Dnr 2001.356

041

Omsorgsnämndens Fritid överförs till fritidsnämnden
Ks au 2002-01-09, § 1
I den handikappomsorgsverksamhet som Hässleholms
kommun övertog från landstinget 1995 ingår fritids- och
kulturverksamhet för utvecklingsstörda. I tidigare
lagstiftning ingick att särskilda omsorger även omfattade
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Enligt nuvarande lagstiftning är det upp till varje huvudman
att besluta hur fritidsverksamheten skall vara organiserad.
Omsorgsnämnden har beslutat enligt § 151/2000 att föreslå
att fritidsverksamheten inom handikappomsorgen skall
flyttas över till fritidsnämnden och ingå i Hässleholms Fritids
verksamheter.
Överenskommelse har skett mellan omsorgsnämnden och
fritidsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fritidsverksamheten inom handikappomsorgen och därtill
hörande 2,5 tjänster överföres till fritidsnämnden från 200201-01,
att omsorgsnämndens planeringsram för 2002 minskas
med 250 tkr på intäktssidan och minskas med 1 150 tkr på
kostnadssidan och fritidsnämndens planeringsram höjs med
motsvarande belopp på både intäkts- och kostnadssidan,
att omsorgsnämnden under åren 2002-2006 skall ersätta
fritidsnämnden med maximalt 50 tkr/år för de
ombyggnadskostnader som uppkommit i samband med
överflyttning av Fritid från omsorgsnämnden till
fritidsnämnden,

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid
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Ks au § 1 forts
att hänsyn skall tas till att 2,5 tjänster har flyttats från
omsorgsnämnden till fritidsnämnden vid fördelning av de
centralt budgeterade löneökningarna för 2002, samt
att sparade semesterdagar skall regleras vid årsskiftet
genom överföring av medel från omsorgsnämnden till
fritidsnämnden.
______
Ks 2002-01-09, § 15
Kommunstyrelsen beslutar
att fritidsverksamheten inom handikappomsorgen och därtill
hörande 2,5 tjänster överföres till fritidsnämnden från 200201-01,
att omsorgsnämndens planeringsram för 2002 minskas
med 250 tkr på intäktssidan och minskas med 1 150 tkr på
kostnadssidan och fritidsnämndens planeringsram höjs med
motsvarande belopp på både intäkts- som kostnadssidan,
att omsorgsnämnden under åren 2002-2006 ersätter
fritidsnämnden med maximalt 50 tkr/år för de
ombyggnadskostnader som uppkommit i samband med
överflyttning av Fritid från omsorgsnämnden till
fritidsnämnden,
att hänsyn tas till att 2,5 tjänster har flyttats från
omsorgsnämnden till fritidsnämnden vid fördelning av de
centralt budgeterade löneökningarna för 2002, samt
att sparade semesterdagar skall regleras vid årsskiftet
genom överföring av medel från omsorgsnämnden till
fritidsnämnden.

Beslut till
Frn
ON
Ek
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

28

Dnr 2001.552

041

BUN:s anhållan om kompensation för ökade hyror
Ks au 2002-01-09, § 3
Utöver tidigare erhållet anslag om 294 tkr för ökade
hyreskostnader har det enligt Barn- och utbildningsnämnden
tillkommit ytterligare hyresökningar på lokaler uppgående
till 331 tkr.
Dessutom har en makrotillsyn utförts av
arbetsmiljöinspektionen. Påtalade säkerhetsrisker har
åtgärdats vilket ger en hyreshöjning på 6 864 kr.
Ekonomikontoret tillstyrker begäran.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kompensera barn- och utbildningsnämnden för ökade
hyror år 2001 enligt anslagstyp 1 med 331 tkr,
att ersättning skall utgå enligt anslagstyp 1, för ökade
kostnader avseende makrotillsyn utförd av
arbetsmiljöinspektionen med 6 864 kr,
att finansiera kostnaden för 2001 ur vht 099 ”Övriga
ändamål”, samt
att hantera kompensation för 2002 i samband med
kompletteringsbudgeten.
______
Ks 2002-01-09, § 16
Kommunstyrelsen beslutar
att kompensera barn- och utbildningsnämnden för ökade
hyror år 2001 enligt anslagstyp 1 med 331 tkr,

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid
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Ks § 16 forts
att ersättning skall utgå för ökade kostnader avseende
makrotillsyn utförd av arbetsmiljöinspektionen med 6 864 kr
enligt anslagstyp 1,
att finansiera kostnaden för år 2001 ur vht 099 ”Övriga
ändamål”, samt
att hantera kompensation för år 2002 i samband med
kompletteringsbudgeten.

Beslut till
BUN
Ek

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09
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Dnr 2000.477

406

Renhållningstaxa – slamsugning
Ks au 2002-01-09, § 13
Hässleholms Renhållare AB begär höjning av
renhållningstaxan i den del det avser slamsugning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga förslaget till höjd renhållningstaxa avseende
slamsugning fr.o.m. 2002-02-01.
Ks 2002-01-09, § 17
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kfs
Hässleholms Renhållare AB

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-01-09

31

Dnr 2001.623

702

Avgifter enligt alkohollagen
Ks au 2002-01-09, § 14
Socialnämnden har enligt sitt arbetsutskott § 624/2001
föreslagit ändrade avgifter enligt Alkohollagen avseende
tillsyn av försäljning och servering av folköl och begärt extra
medel för tillsynen.
Ekonomikontoret föreslår avslag på extra anslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga den ändrade lydelsen av avgifter enligt
Alkohollagen att gälla fr.o.m. 2002-01-01, samt
att avslå ärendet i övrigt.
______
Ks 2002-01-09, § 18
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kfs
Socialnämnden

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2002-01-09, § 19
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2001.58
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende delegerat till chefen för
exploateringsavdelningen 2001-12-15
-bostadsanpassningsbidrag 2001-12-15
-arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i
kommunens fastigheter samt avtal, varigenom kommunen
tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, såvitt gäller
upplåtelser för tid om högst fem år 2001-12-15
Kommunledningskontoret – Upphandling av
publiceringsverktyg för intranät
2002.2
050
Ekonomikontoret – Upphandlingar överstigande två
basbelopp gjorda under september-december
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-11-21,
2001-12-05, 2001-12-12, 2001-12-17, 2001-12-21

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid
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Övriga anmälningar
Ks 2002-01-09, § 20
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2001.410
048
Fritidsnämnden – Tyringe Ridklubb: Synpunkter på den
avslagna bidragsansökan som beslutades i FN § 116/2001
2001.627
007
Revisorerna – Sammankomst med Miljönämndens presidium
2001-12-06
2001.628
007
Revisorerna – Sammankomst med Byggnadsnämndens
presidium 2001-11-27
2001.640
012
Tekniska nämnden – Ekonomisk rapport per den 30
november 2001
2002.7
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2001-12-31
2001.605
439
Länsstyrelsen i Skåne län – Verksamhet inom ett område
som berörs av biotopskydd längs allmänna vägar i Skåne län
2001.620
433
Länsstyrelsen i Skåne län – Samråd enligt 12 kap. 6 §
Miljöbalken för anläggande av damm/våtmark på
fastigheten Halladal 7:5 i Hässleholms kommun

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid

34

Ks § 20 forts
2001.475
112
Länsstyrelsen i Skåne län – Förordnande som borgerlig
vigselförrättare
2001.18
214
Länsstyrelsen i Skåne län – Avslag på överklagande av
beslut angående upphävande av detaljplan
2001.241
611
Skolverket – Ansökan från Studiefrämjandet i Hässleholm
om godkännande av och bidrag till en fristående
förskoleklass i Hässleholms kommun
2000.248
611
Skolverket – Återkallande av godkännande av
Cederborgskolan, en fristående grundskola i Hässleholms
kommun
2001.246
611
Skolverket – Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om
godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i
Hässleholms kommun
2001.583
047
Regeringen näringsdepartementet – Bidrag till fortsatt
utvecklingsarbete i kommuner som berörs av
strukturomvandlingar inom Försvarsmakten m.fl.
2001.638
730
Höganäs kommun – Sammanträdesanteckningar 2001-1128 från sammanträde med socialnämnden
2001.589
049
Tykarpsgrottan – Avslag från Regeringsrätten avseende
moms
2001.615
532
Ericsson – Öppet brev till ansvarig för Kustpilen avseende
trafiken

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-01-09

Sid
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Ks § 20 forts
2002.1
439
Skogsvårdsstyrelsen – Biotopskyddsområde på fastigheten
Nävlinge 1:9 i Hässleholms kommun
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll 200111-01
Samarbetskommittén Skåne Nordost –
Sammanträdesprotokoll 2001-12-13

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

