SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-09-04

1

Plats och tid

Tockarp, Västra Torup, kl 15.00-15.25

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Margareta Sundin (s)
Leif Nilsson (s)
Lena Wallentheim (s)
Rune Stensby (s)
Arne Elowson (c)
Lars-Göran Wiberg (c)
Hans Wendel (v)
Lars Johnsson (m)
Douglas Roth (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)

Ersättare

Thomas Rasmusson, Per-Åke Purk, Karin Axelsson, Dan
Lindau och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Rune Stensby

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-09-19

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Rune Stensby

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-09-04

Anslagsdatum

2002-09-19

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

RS

Paragrafer 128-140

Anslagets nedtagande 2002-10-14

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-09-04

2

Dnr 2002.429

106

Förtroendenämnden - Tecknande av avtal med Region
Skåne
Ks au 2002-08-07, § 250
Förtroendenämnden beslöt enligt § 2/2002 att föreslå att
avtal skall tecknas med Förtroendenämnden Skåne om att
den skall sköta kommunens förtroendenämndsärenden.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att på försök teckna avtal med Förtroendenämnden Skåne
om övertagande av Hässleholms kommuns förtroendenämndsfrågor från och med 2003-01-01, samt
att efter tre år utvärdera försöket.
______
Ks 2002-09-04, § 128
Kommunstyrelsen beslutar
att på försök teckna avtal med Förtroendenämnden Skåne
om övertagande av Hässleholms kommuns förtroendenämndsfrågor från och med 2003-01-01, samt
att efter tre år utvärdera försöket.

Beslut till

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-09-04

3

Dnr 2002.304

253

Försäljning av kommunägda fastigheter
Ks au 2002-08-07, § 253
Avdelningen har sammanställt listor över kommunägda
fastigheter, omfattande dels försålda fastigheter 1996-2001,
lista A, dels fastigheter som beslutats ska säljas, lista B,
samt dels över fastigheter där beslut tagits att inte sälja,
lista C.
Därutöver har upprättats lista D som omfattar hyreshusfastigheter med pensionärslägenheter samt gruppbostäder
som beslutats ska säljas.
Exploateringsavdelningen har 2002-03-08 frågat omsorgsoch socialförvaltning om synpunkter och kommentarer enligt
lista D, med begäran om svar senast 2002-04-02. Ingen av
förvaltningarna har svarat på detta.
Exploateringsavdelningen avser att utbjuda fastigheter dels
enligt lista B utom Sandby fd Församlingshemmet, Bygdegård, vilken överföres till listan över fastigheter som ej skall
säljas och dels lista D till försäljning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna försäljning av fastigheter enligt redovisning på
bifogade listorna B och D.
______
./. Bilaga lista B
./. Bilaga lista D

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-09-04

Sid
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Ks 2002-09-04, § 129
Bo-Anders Thornberg yrkar att fastigheterna Brogården
1:68, Verums f.d. skola, Sandby 68:1 , f.d. Församlingshem
och samtliga pensionärslägenheter ska tas bort från lista B.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels sitt eget yrkande och finner sitt eget
yrkande bifallet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av fastigheter enligt redovisning på
bifogade reviderade listan B och lista D, med av
./. Bilaga reviderad lista B
./. Bilaga lista D

Beslut till

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-09-04
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Dnr 2002.428

257

Förköp av fastigheterna Hässleholm Hästveda 3:4, 3:9,
3:11, 5:15, 5:24 och 56:1
Ks au 2002-08-21, § 264
Enligt köpekontrakt daterat 2002-07-04 sålde Bengt-Sture
Olsson rubricerade fastigheter till Per Sandberg ½ och Karin
Sandberg ½.
Fastigheterna har en areal om 436 819 kvm. Försäljningspriset är 2 750 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av förköpslagen 1 § 1 st. 1 pkt. utöva sin
förköpsrätt och förvärva fastigheterna Hässleholm Hästveda
3:4, 3:9, 3:11, 5:15, 5:24 och 56:1 för en köpeskilling om
2 750 000 kronor enligt köpekontrakt mellan Bengt-Sture
Olsson, säljare, och Per Sandberg och Karin Sandberg,
köpare, 2002-07-04,
att i händelse av bestridande av förköpsrätten hos regeringen söka tillstånd till förköp av fastigheten, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar underteckna erforderliga skrivelser, anmälningar och ansökningar i ärendet.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-09-04
Ks 2002-09-04, § 130
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Miljödep.+ansökan

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-09-04
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Dnr 2002.231

007

Yttrande - Revisorernas rapport angående intern kontroll av
leverantörsfakturor
Ks au 2002-08-21, § 267
Hässleholms kommuns revisorer har granskat intern kontroll
av leveransfakturor.
Kommunstyrelsen har utarbetat ett svar på rapporten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att som yttrande översända framlagt svar.
Arbetsutskottet beslutar
att, med anledning av revisorernas påpekande, för dataleverantören tydligt framhålla behovet av att systemet
utformas så att kommunen direkt kan utläsa till vilket bankgiro/postgiro betalning skett.
Ks 2002-09-04, § 131
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande översända framlagt svar.

Beslut till
Ek fvb.dataleverantörer
Revisorerna

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2002-09-04
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Dnr 2002.425

041

Ombyggnad skolgårdsmiljö - Bjärnums skola
Ks au 2002-09-04, § 270
Bjärnums Skolas Föräldraförening ansöker om bidrag för
ombyggnad av skolgårdsmiljön.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anvisa 40 000 kronor för ombyggnad av skolgårdsmiljön
vid Bjärnums skola,
att ärendet finansieras genom omdisponering från ekonomikontorets investeringsbudget, projekt 20107 Skolgårdsmiljöer, till tekniska nämndens investeringsbudget, samt
att investeringen utgör anslagstyp 1.
______
Ks 2002-09-04, § 132
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 40 000 kronor för ombyggnad av skolgårdsmiljön
vid Bjärnums skola,
att ärendet finansieras genom omdisponering från ekonomikontorets investeringsbudget, projekt 20107 Skolgårdsmiljöer, till tekniska nämndens investeringsbudget, samt
att investeringen utgör anslagstyp 1.

Beslut till
ek
Bjärnums Skolas Föräldraförening

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2002-09-04
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Dnr 2002.434

042

Förändring av bruttoramar 2002
Ks au 2002-09-04, § 272
I de generella att-satserna i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2002 och flerårsplan 2003-2004
beslutades att:
”erinra nämnder/styrelser om att driftbudgeten är fastställd
såsom en bruttobudget innebärande att särskilda ramar
fastställts för intäkter respektive kostnader och att förändringarna skall godkännas av kommunstyrelsen”.
Nedan redovisas de förvaltningar/nämnder som har förändrat sin budgetram i förhållande till den av kommunfullmäktige beslutade:
Nämn/styr

Förändr bruttoram
Beslut i resp nämnd
tkr
___________________________________________________
Komstyr, kommunledn 1 000,0
Tekniska nämnden
65,7
Räddningstjänsten
200,0
Kulturnämnden
3 237,0
Omsorgsnämnden
- 5 326,0
Summa
- 954,7

enl
enl
enl
enl
enl

skrivelse
skrivelse
skrivelse
skrivelse
skrivelse

Kommunbidragen till ovan nämnda förvaltningar/nämnder
har inte förändrats. Förändringen är lika stor för intäkter och
kostnader. De budgeterade totala intäkterna uppgår efter
förändringen till 2 426 582 tkr och kostnaderna till
2 424 419 tkr. Den budgeterade förändringen av kommunens eget kapital för 2002 är oförändrad.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-09-04

Sid
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Ks au § 272 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen förändring av nämnda nämnders/förvaltningars kostnads- och intäktsramar.
______
Ks 2002-09-04, § 133
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-09-04
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Dnr 2002.421

020

Nytt Hem-PC projekt för anställda i Hässleholms kommun
Ks au 2002-09-04, § 274
Personalkontoret har tagit fram ett förslag till nytt Hem-Pcprojekt för anställda i Hässleholms kommun.
Kommunen leasar datorer till de anställda som i sin tur
betalar avgiften till kommunen genom löneavdrag.
900 anställda har hittills ”lånat” datorer. All tillsvidareanställd personal erbjuds att delta.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att starta upp ett nytt Hem-PC projekt, under tre år, för
anställda i kommunen och att upphandla leverantör till
projektet,
att uppdra åt personalkontoret, ekonomikontoret och ITavdelningen att gemensamt ansvara för projektets genomförande, samt
att en eventuell ökning av kommunens administration skall
bekostas inom ramen för projektet.
______
Ks 2002-09-04, § 134
Kommunstyrelsen beslutar
att starta upp ett nytt Hem-PC projekt, under tre år, för
anställda i kommunen och att upphandla leverantör till
projektet,

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Datum

2002-09-04

Sid
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Ks § 134 forts
att uppdra åt personalkontoret, ekonomikontoret och
kommunledningskontorets IT-avdelning att gemensamt
ansvara för projektets genomförande, samt
att en eventuell ökning av kommunens administration skall
bekostas inom ramen för projektet.

Beslut till
pk

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-09-04
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Dnr 2002.226

007

Yttrande över revisorernas rapport om ansvarsutövande
Ks au 2002-09-04, § 276
Revisorerna har lämnat rapport om ansvarsutövande.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över kontoret med
nedanstående innehåll.
I granskning av budgetprocessen har revisorerna tagit upp
frågor av liknande art som behandlas i nu föreliggande
rapport. I svar över den rapporten har kommunstyrelsen
bl.a. anfört att inför 2003 års budget kommer en tydligare
styrning av verksamheten via olika nivåer av resultatmål att
undersökas.
I arbetet med en vision för kommunen har även behovet av
en utvecklingsplan för kommunen uppmärksammats. Ambitionen är att under hösten utarbeta ett förslag till en sådan
plan. Det bör övervägas om inte planen bör konkretiseras i
verksamhetsanknutna programhandlingar med koppling till
budgeten. Härjämte avses också en översyn göras av
kommunens övriga övergripande mål- och policydokument,
allt för en effektivare styrning och uppföljning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att som svar åberopa vad kommunledningskontoret anfört.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-09-04

Sid
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Ks 2002-09-04, § 135
Kommunstyrelsen beslutar
att som svar åberopa vad kommunledningskontoret anfört.

Beslut till
Rev+yttr

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.418

311

Förslag till yttrande över Vägverkets remiss rörande
Riksvägarna 23 och 34.
Ks au 2002-09-04, § 278
Vägverket har för yttrande översänt skrivelse daterad 200207-05.
Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet med
följande.
Riksväg 23 är en livsnerv för Hässleholms kommun. Dess
främsta funktion är att säkra Hässleholms kontakt med
sydvästra Skåne och området norrut mot Växjö, samt
främja tillgängligheten till kommunen för besökare och
inpendlare.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avge ett yttrande där man av de nämnda alternativen
förespråkar alternativ 1 i enlighet med det brev som 11
kommuner, däribland Hässleholm, insände till Vägverket 3
juli 2001, samt
att i yttrandet framhålla att man inte har någon erinran när
det gäller namnet.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-09-04

Sid
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Ks 2002-09-04, § 136
Kommunstyrelsen beslutar
att avge ett yttrande där man av de nämnda alternativen
förespråkar alternativ 1 i enlighet med det brev som 11
kommuner, däribland Hässleholm, insände till Vägverket 3
juli 2001, samt
att i yttrandet framhålla att man inte har någon erinran när
det gäller namnet.

Beslut till
Vägverket

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2002-09-04
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Dnr 2002.397

101

Motion angående persontrafik på järnvägen HässleholmHalmstad
Kf 2002-08-26, § 149
Anmäles att en så lydande motion av Karl-Eve Lunnergård
remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret):
Sverige hade under tidigt 1900-tal till efter andra världskriget ett stort järnvägsnät. Och särskilt Skåne var här särskilt
välutvecklat.
Många banor har sedan dess lagts ned p.g.a. befolkningsutveckling, bilismens utveckling m.m. och sådan utveckling är
i många fall ofrånkomlig. Resandeströmmar, trafikströmmar
är föränderliga.
Men det är att märka att där goda trafikförbindelser ges
mellan orter och regioner, där kan människor bosätta sig
alt. bo kvar och sedan jobba i ett arbetsmässigt hetare område.
Här kommer orter som Vittsjö m.fl. orter utmed banan HlmHalmstad in. Detta gäller Skåne såväl som Kronoberg och
Hallandsorter i fråga.
Om goda turlistor för Kustpilen alt. Pågatåg kunde skapas i
detta avsnitt för järnvägen! Skulle detta betyda mycket för
orterna i fråga!
Järnvägen är i fallet det överlägsna alternativet för pendlare
som vill bo i lugn och avstressad miljö men ändå ha möjlighet till ett adekvat arbete inom ett rimligt tidsavstånd.
Genom Öresundsbrons tillkomst blir även Själlands orter
rimliga arbetsplatser för de som får tillgång till trafik på räls.
Naturligtvis främst Köpenhamnsområdet.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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2002-09-04
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Kf § 149 forts
Från Hässleholm grenar sig fem järnvägar ut. Fyra fungerar
i dag tillfredsställande eller någorlunda.
I det område som Vittsjö tillhör vill vi inte bli ”den felande
länken”!
Inom centerpartiet ser vi landsbygden som en tillgång. Men
om inte region och kommun vill satsa på kommunikationer
och använda sig av denna tillgång så blir befolkningsutvecklingen negativ.
Satsningen på järnvägen i fråga utesluter inte goda bussförbindelser. Jag menar att buss resp. järnväg vänder sig till
olika användare.
Hässleholms kommun bör verka för att persontrafik även
kommer till stånd på banan Hässleholm-Halmstad, med de
fördelar det innebär för orter inom kommunen som Vittsjö
och Bjärnum”.
______
Ks au 2002-09-04, § 279
Kommunledningskontoret har lämnat ett yttrande angående
motionen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses besvarad med vad kommunledningskontoret har anfört.
______
Ks 2002-09-04, § 137
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.257

022

Anställande av teknisk chef
Ks 2002-09-04, § 138
Tjänsten som teknisk chef har varit utannonserad. 35
sökande har anmält sig. Fyra kandidater har kallats till
intervju med företrädare för dels kommunstyrelsen, dels
tekniska nämnden och dels de fackliga organisationerna.
Kommunstyrelsen beslutar
att som teknisk chef anställa Alf Rasmussen, Malmö, med
tillträde och på villkor som särskilt överenskommes.

Beslut till

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Datum

2002-09-04

Sid
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2002-09-04, § 139
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2002.104
002
Kommunledningskontorets planeringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende delegerat till chefen för
exploateringsavdelningen
-bostadsanpassningsbidrag
-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
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor
2002.2
050
Ekonomikontoret – Upphandlingar överstigande två
basbelopp gjorda under april-augusti
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-08-07,
2002-08-21

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Övriga anmälningar
Ks 2002-09-04, § 140
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2002.441
049
Ekonomikontoret – Inventarieredovisning
2002.439
042
Ekonomikontoret – Delårsrapport 2002
2002.7
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2002-07-31
2001.465
003
Tekniska nämnden – Frykholmsgatan – parksoffor
2002.442
236
Tekniska nämnden – Bjärnums torg – rivning av byggnad
2001.583
047
Länsstyrelsen i Skåne Län – Delredovisning angående
omställningsarbetet i Hässleholms kommun
2000.255
612
Skolverket – Återkallande av rätt till bidrag och statlig tillsyn
för en fristående gymnasieskola i Östra Göinge kommun
2000.256
612
Skolverket – Återkallande av rätt till bidrag och statlig tillsyn
för en fristående gymnasiesärskola i Östra Göinge kommun
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll 200206-06

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

