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kommun
Kommunfullm~ktige

§12
Svar på interpellation angående Kyrkskolans lokaler
Beslut
Interpellationen är besvarad.

Debatten i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) besvarar interpellationen.
Tommy Nilsson (S) tackar för svaret, liksom Connie Asterman (S),Joakim Fors
(S), Helena Malje (S) och Leif Jannerstig (S). I debatten deltar även Per~Ake Purk
(V), Lars~Göran Wiberg (C), JonathanJönsson (M) och Sven~ErikAndersson (C).

Beskrivning av ärendet
Tommy Nilsson (S) med flera har till kommunstyrelsens ordförande lämnat in en
interpellation angående användningen av Kyrkskolans lokaler framöver.

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2012~01~30, § 10 beslutar följande:
Interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.

Bilaga:
Interpellationen + svaret

Sänt till:

Kommunfullmäktige

Juste~W ~
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Utdraget bestyrkes
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Till
Kommunstyrelsens ordförande
Urban Widmark(M)

2012 -01- 2 6

Interpellation angående Kyrkskolans lokaler.

Kyrkskolans elever ska flyttas över tilllinneskolan när gymnasieskolan flyttar därifrån det har
kommunfullmäktige beslutat.
Kommunen får då en fantastisk fastighet ledig mitt i centrala Hässleholm. Det kan då bli ett gyllene
tillfälle att där skapa ett Ungdomens/Möjligheternas hus.
Kulturskolan har till Barn och utbildningsnämnde lämnat ett förslag på att flytta sin verksamhet från
Hässleholms Tekniska skola till Kyrkskolan. Hur ställer sig majoriteten till detta?
Vi hör från flera håll att det finns ett behov av en fritidsgård i centrala Hässleholm. Detta för att
ungdomarna ska välja fritidsgården istället för att driva runt på stan och eventuellt hamna i fel
sällskap där det finns inslag av alkohol, droger och våld.
Hur ställer sig majoriteten till att göra delar av Kyrkskolan till en fritidsgård?
Om majoriteten inte är positiva till ovanstående frågor då undrar vi Socialdemokrater följande.
Vad har majoriteten tänkt ska hända med Kyrkskolans lokaler när Kyrkskolans elever har flyttas över
tilllinneskola n?
Och hur ska man lösa fritidsgårdsfrågan och ett Ungdomens Hus i centrala Hässleholm?

Hässleholm 2012-01-25
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Datum

2012-02-22

Hässleholms
kommun

Svar på interpellation angående Kyrkskolans lokaler
Kommunfullinäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med
fritidsnämnden, kulturnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att ta
fram ett verksamhetsförslag för Ungdomens hus.
Behovet av en satsning på ett Ungdomens hus i centrala Hässlehohn har också påtalats
under lång tid från bl.a. fritidsnämnden, socialnämnden och polisen, då det saknas en
mötesplats för ungdomar i centrum.
I Hässlehohn flnns i dagsläget två öppna mötesplatser som ungdomar kan besöka Mötesplats Ljungdala och Markan. Båda platserna ligger utanför Hässlehohns egentliga
centrum.

Vid kontakter med ungdomar och tidigare utredningar så upplevs Markan vara för långt
från centrum och därför inte så välbesökt som den skulle kunna vara. Mötesplats
Ljungdala fyller ett behov framför allt för boende i närområdet Ljungdala, Läreda och
Stoby.

Ungdomens hus böt vara placerat med närhet till centrum och stationen.
En kraftsamling av resurserna på en plats ökar möjligheterna för öppettider, ger trygghet
för de anställda och ett effektivt lokalutnyttjande.
Kyrkskolan är en möjlig placering av Ungdomens hUJ, flera alternativ är dock möjliga.
Frågan om placering av ett Ungdomens hus bör inkluderas i "Utvecklingsprogrammet för
stadskärnan i Hässleholm'' som nu pågår då ett Ungdomens hus kan befrukta utveckling av
annan service på kvällar och helger i centrala Hässlehohn. Att mötesplatsen placeras
mycket centralt är viktigt både för att det ska bli attraktivt för ungdomarna att besöka
mötesplatsen. men också för att få ett mer levande centrum där aktiviteter pågår även
under kvällar och helger.
Vid en satsning på ett Ungdomens hus är det viktigt att beslutsfattare tar med unga tidigt i
processen och att tillräckliga resurser avdelas för ändamålet. En möjlighet vore att knyta
en referensgrupp av barn och unga till "Utvecklingsprogrammet för stadskärnan i
Hässlehohn" för att få in unga hässlehohnares perspektiv på ett attraktivt centrum.
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Urban Widmark
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen
Postadress: stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Nyterget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: v..ww.hassleholm.se

SAMJ\1ANIRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-02-27

2011/963 007

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§ 13
Svar på revisionsrapport- Granskning av
delårsrapport per 2011-08-31
Beslut
Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens yttrande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har granskat delårsrapporten 2011 för Hässleholms kommun och
lämnat en del synpunkter.
Kommunstyrelsen har yttrat sig över rapporten.
I kommunfullmäktige yttrar sig revisor Nils Olof Sennmalm i ärendet.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-02-01, § 9 antar svaren till revisionen som sina egna.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens yttrande till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-18, § 8 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen antar svaren till revisionen som sina egna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-18, § 8 beslutar vidare att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
2. Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens yttrande till handlingarna.

Sänt till:
Ekonomiavdelning
Revisionen

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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2011/887 007

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§14
Svar på revisionsrapport- Granskning av den nya
ledningsorganisationen inom omsorgsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige lägger omsorgsnämndens yttrande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Y o ung har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat
omsorgsnämndens nya ledningsorganisation. Syftet med granskningen har varit att
ge de förttoendevalda revisorerna möjlighet att bedöma om den nya
ledningsorganisationen är ändamålsenlig.
Omsorgsnämnden har ytttat sig över rapporten.
Revisor Börje Fastb och omsorgsnämndens ordförande John Bruun (FP) yttrar sig
i ärendet i kommunfullmäktige.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-02-01, § 10 beslutar att föreslå kommunfullmäktige
följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger omsorgsnämndens yttrande till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-18, § 9 beslurar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger omsorgsnämndens yttrande till handlingarna.

Sänt till:
Revisionen
Omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 15
Svar på revisionsrapport - Granskning av
förebyggande arbete och hemmaplanslösningar för
barn och unga
Beslut
Kommunfullmäktige lägger socialnämndens yttrande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Y o ung har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat om
det förebyggande arbetet och de hemmaplanslösningar som socialnämnden
erbjuder målgruppen barn och unga styrs och följs upp på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt.
Socialnämnden har yttrat sig över rapporten.
I kommunfullmäktige yttrar sig revisor Börje Fasth och socialnämndens
ordförande Robin Gustafsson(KD) i ärendet.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-02-01, § 11 beslutar att föreslå kommunfullmäktige
foljande beslut:
Kommunfullmäktige lägger socialnämndens yttrande till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-18, § 10 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger socialnämndens yttrande till handlingarna.

Sänt till:
Revisionen

Socialnämnden

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 16
Försäljning av gruppbostäder till AB
Hässleholmsbyggen avseende följande fastigheter:
del av Öraholma 18:3, Snäckan 1, Kooperatören 16
samt Fridhem 1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Det slutliga försäljningspriset för överlåtelsen av Lille Mats 2 (Bokeberg)
samt de fyra gruppbostäder Fridhem l, Snäckan l, Kooperatören 16 och
Öraholma 18:3, till AB Hässleholmsbyggen uppgår till!O,S miljoner
kronor enligt bilaga.

2. Hässleholms kommun överlåter fastigheterna till AB Hässleholmsbyggen
per 2012-04-01.
3. Köpeskillingen ska betalas kontant på tillträdesdagen.
4. Fastigheterna Morellen 26, 27, 33 och 34 överlåts inte till AB
Hässleholmsbyggen. Fastigheterna säljs på öppna fastighetsmarknaden när
kommunen inte längre har behov av fastigheterna i sin verksamhet.
5. Nuvarande exploateringsavdelning ges i uppdrag att upprätta
köpehandlingar.
6. Kommunstyrelsen/tekniska avdelning ges i uppdrag att upprätta avtal om
gränsdragningen för AB Hässleholmsbyggens åtagande att svara för
service och underhåll av köksinventarier på Bokeberg med 20 000 kronor
per år.
7. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
köpehandlingarna.

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2012-02-27

2011/1150 253

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

Forts.§ 16

Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med ändringen att punkt 6 i beslutet inledningsvis ska
lyda: "Kommunstyrelsen/ tekniska avdelningen ges i uppdrag.. "

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Urban
Widmarks yrkande och finner Urban Widmarks yrkande bifallet.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun tillämpar sedan länge principen att fastigheter avsedda för
bostadsändamål inte ska ägas av kommunen. Ägandet av sådana fastigheter ska
om möjligt överföras till AB Hässleholmsbyggen (HBAB).
Ekonomiavdelningen har fått i uppdrag att förbereda försäljning av fem
gruppbostäder till HBAB. I uppdraget ingår också att förbereda forsäljningen av
Lille Mats 2 (Bokeberg). Gruppbostäder är fastigheterna Fridhem l, Morellen 26,
27, 33, 34, Snäckan l (Villa Jeanette), Kooperatören 16 och Öraholma 18:3.
Beräkningarna av försäljningspriset samt framtagandet av driftnetto och
avkastningsvärde för varje fastighet har gjorts med hjälp av konsult från
PricewaterhouseCoopers. I beräkningen av försäljningspriset för Bokeberg,
Fridhem, Snäckan, Kooperatören och Öraholma har förutsatts att Hässleholms
kommun ska hyra fastigheterna på 15-åriga kontrakt för att användas av
omsorgsförvaltningen som gruppbostäder och när det gäller Bokeberg som
tillagningskök/ personalutrymmen. Detta har stämts av med omsorgsförvaltningen
och enligt uppgift strider inte planeringshorisont och användningssätt mot några
konkreta planer.
När det gäller Morellen är förutsättningarna annorlunda. Omsorgsförvaltningen är
på väg att avveckla fastigheternas användning som gruppbostäder och ett
hyreskontrakt med HBAB är kortsiktigt, cirka 3 år. Den gjorda värderingen har
gjorts med utgångspunkt att uppnå bästa försäljningspris och fastigheterna har
därför värderats för att säljas på öppna marknaden (se bilaga). Enligt HBAB är det
inte möjligt att överta Morellen till detta försäljningspris.

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 16

Ett eventuellt övertagande förutsätter en ny värdering som tar hänsyn till HBAB:s
möjligheter att efter en kontraktstid på cirka 3 år med Hässleholms kommun
kunna integrera fastigheterna i sitt hyresbestånd och sätta en rimlig hyra.
I beräkningen av försäljningspriset gäller juni 2011 som värderingstidpunkt utom
för Bokeberg där värderingstidpunkten är november. Försäljningspriset uppgår
sammanlagt tilllO,S miljoner kronor. Försäljningspriset per fastighet framgår av
bilaga. Kommunens hyra till HBAB för återförhyrning av fastigheterna ska
motsvara kommunens kostnader i egen regi enligt 2011 års internhyresnivå. Till
denna kostnad har lagts kostnaden för moms eftersom HBAB inte är skattskyldig
för moms. Totalt uppgår hyran som kommunen ska betala för återförhyrningen
2012 till2 699 400 kronor på års basis.
Hyran ska årligen räknas upp med 75% av KPI. Basåret ska vara oktober 2011
och hyreshöjningen ska gälla från närmast följande årsskifte, första gången från l
januari 2013. Bashyran per fastighet framgår av bilaga.
Kyltum och dylikt samt köksinventarier på Bokeberg ingår inte i överlåtelsen.
Kommunen bekostar således även i framtiden nödvändiga reinvesteringar i
köksinventarier. HBAB ska dock bekosta service och underhåll av
köksinventarierna upp till 20 000 kronor per år.
När det gäller möjligheterna att lyfta ingående moms på fastighetskostnader
innebär överlåtelsen till HBAB ingen principiell förändring. I dag lyfter
kommunen momsen på Bokeberg (lokaler), Snäckan (LSS 9:9) och Öraholma
(LSS 9:8). För Fridhem och Kooperatören gäller avdragsförbudet för bostäder.
Efter överlåtelsen får kommunen göra avdrag för Bokeberg, Snäckan och
Öraholma via det 18 procenliga statsbidraget. Däremot får överlåtelsen
konsekvenser när det gäller momsavdrag på gjorda investeringar. När en fastighet
som varit i momssystemet överlåts till en ägare som inte är skattskyldig, måste
avdragen moms på investeringar 10 år tillbaka återföras till momssystemet Detta
gäller för fastigheterna Bokeberg och Snäckan. Det belopp som måste återföras,
beräknas uppgå till 118 600 kronor.
Ekonomiavdelningen föreslår att överlåtelsen till HBAB sker per 2012-04-01 vad
gäller Lille Mats 2, Fridhem l, Snäckan l, Kooperatören 16 och
Öraholma 18:3. En överlåtelse vid årsskiftet är inte lämpligt för HBAB.
Kommunfullmäktige
Justering
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Utdraget bestyrkes
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Forts.§ 16

Försäljningen av Morellen 26, 27, 33 och 34 skjuts på framtiden tills
omsorgsförvaltningen helt avvecklat sin verksamhet där och att försäljningen då
sker på öppna marknaden.
Exploateringsavdelningen ges i uppdrag att upprätta köpehandlingar som ska
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. I avtalen ska framgå
försäljningspris och övriga villkor för försäljningen.
Tekniska avdelningen ges i uppdrag att upprätta ett avtal om gränsdragningen för
AB Hässlehohusbyggens underhåll av köksinventarierna på Bokeberg.
Köpeskillingen ska betalas kontant på tillträdesdagen.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-02-01, § 8 beslutar att föreslå kommunfullmäktige
följande beslut:
1. Det slutliga försäljningspriset för överlåtelsen av Lille Mats 2 (Bokeberg)
samt de fyra gruppbostäder Fridhem l, Snäckan l, Kooperatören 16 och
Örahohua 18:3, till AB Hässlehohusbyggen uppgår till!O,S miljoner
kronor enligt bilaga.
2. Hässlehohus kommun överlåter fastigheterna till AB Hässlehohusbyggen
per 2012-04-01.
3. Köpeskillingen ska betalas kontant på tillträdesdagen.
4. Fastigheterna Morellen 26, 27, 33 och 34 överlåts inte till AB
Hässlehohusbyggen. Fastigheterna säljs på öppna fastighetsmarknaden när
kommunen inte längre har behov av fastigheterna i sin verksamhet.
5. Nuvarande exploateringsavdelning ges i uppdrag att upprätta
köpehandlingar.
6. Nuvarande tekniska avdelning ges i uppdrag att upprätta avtal om
gränsdragningen för AB Hässlehohusbyggens åtagande att svara för
service och underhåll av köksinventarier på Bokeberg med 20 000 kronor
per år.
7. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
köpehandlingarna.

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-18, § 6 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Det slutliga försäljningspriset för överlåtelsen av Lille Mats 2 (Bokeberg)
samt de fyra gruppbostäder Fridhem l, Snäckan l, Kooperatören 16 och
Öraholma 18:3, till AB Hässleholmsbyggen uppgår till!O,S miljoner
kronor enligt bilaga.
2. Hässleholms kommun överlåter fastigheterna till AB Hässleholmsbyggen
per 2012-04-01.
3. Köpeskillingen ska betalas kontant på tillträdesdagen.
4. Fastigheterna Morellen 26, 27, 33 och 34 överlåts inte till AB
Hässleholms byggen. Fastigheterna säljs på öppna fastighetsmarknaden när
kommunen inte längre har behov av fastigheterna i sin verksamhet.
5. Nuvarande exploateringsavdelning ges i uppdrag att upprätta
köpehandlingar.
6. Nuvarande tekniska avdelning ges i uppdrag att upprätta avtal om
gränsdragningen för AB Hässleholmsbyggens åtagande att svara för
service och underhåll av köksinventarier på Bokeberg med 20 000 kronor
per år.
7. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
köpehandlingarna.

Bilaga:
Ekonomisk översikt

Sänt till:
AB Hässleholmsbyggen
Tekniska avdelningen
Exploateringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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Bilaga 1

Fastighetsbeteckning
lille Mats 2 (Bokeberg)

4 715 120

Fridhem 1

900 000

360 493

539 507

Snäckan 1

1 900 000

1 463 271

436 729

800 000

484 207

315 793

800 000
10 500 000

404 620
4 097 471

s 402 529

3 200 000

1 202 185

Morellen 26, 27, 33, 34

Beraknad årshyra
ink/moms,
återförhyrning
~-'

lille Mats 2 (Bokeberg)

201 376

Fridhem 1

292 751

46062

Snäckan 1

220 951

14 575

Kooperatören 16

207 838

27 094

406 880
2 699 411

66 058

Beraknad återföring
av moms
Lille Mats 2 (Bokeberg)

't)
'"

&:r;)

Varav moms

1 570 991

öraholma 18:3

r;;::1;:·

Realisationsvinst

1 384 880

öraholma 18:3
Summa exkl Morellen

å)
·.

Beräknat bokfört
varde 2011-12-31

6 100 000

Kooperatören 16

ID
'-:

Försa/jningspris en/
PwC:s vardering

95 963

Fridhem 1

o

Snäckan 1

22 637

Kooperatören 16

o

';-·:~-;.

Öraholma 18:3

o
118 600

395 380
Säljs inte i nulaget

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-02-27

2011/403101

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§17
Svar på motion "Hässleholm -med kunskapsmålen i
fokus!"
Beslut
Motionen bifalls på så sätt att barn- och utbildningsnämnden till
kommunfullmäktige en gång per år ska lämna den redovisning som nämnden
föreslår i sitt yttrande.

Debatten i kommunfullmäktige
Joakim Fors (S) tackar för svaret på motionen.
FatrikJönsson (SD), Lars-Göran Wiberg (C), Cecilia Tornerefelt (M), Robin
Gustafsson (KD), Susanna Kennethsdotter (FV), Tommy Nilsson (S), Eva-Marie
Liden (Iill) och Connie Asterman (S) yrkar bifall till motionen.
Följande yttrar sig i ärendet: J o han Berglund (M), John Bruun (FP), Sven-Erik
Andersson (C), Rickard Larsson (MP) och Per-Ake Purk \V).

Beskrivning av ärendet
Joachim Fors (S) har i kommunfullmäktige väckt en motion rubricerad
"Hässleholm- med kunskapsmålen i fokus!". I motionen, som avser skolelevers
kunskapsnivå, yrkar han "Att man redovisar resultatet över barnens/ elevernas
kunskap med fokus på att läsa, skriva och räkna i de lägre årsklasserna samt
åtgärderna för hur man ska nå kunskapsmålen." och "Att Barn och
utbildningsnämnden redovisar resultatet till Kommunfullmäktige varje år".
Som grund för yrkandet hänvisar motionären till uttalande på kommunens
hemsida samt anför vidare i huvudsak följande. Idag informeras barn- och
utbildningsnämnden om hur många elever som inte når den nivå som behövs för
behörighet till gymnasiet. Nämnden blir även informerad om PisAundersökningar och nationella provresultat Hur har det gått för barnen/ eleverna i
de lägre åldrarna?

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-02-27

2011/403 101

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

Forts.§ 17

Hur många lär sig läsa, skriva och räkna i skolans lägre årskurser? Sätter vi in
resurserna till rätt barn/ elever? Troligen gör vi det men vi är inte helt säkra. Det
finns många goda exempel i kommunens skolor på hur man mäter
barnens/ elevernas kunskap. Men man måste få en likvärdighet i hur man mäter
och framförallt att resultaten redovisas.
Motionären vill att varje elev ska bli uppmärksammad i skolan och få rätt resurser
för att nå skolans mål. Ett första steg enligt motionären är att vi börjar konttollera
hur många elever som klarar av att lära sig att läsa, skriva och räkna. När man
konstaterat att det finns elever med svårigheter så måste de få hjälp att nå målen.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden beslutade
den 27 oktober 2011, § 206, att yttra sig i enlighet med ett av förvaltningen
upprättat förslag till yttrande, innebärande att nämnden föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen. Nämnden anför i huvudsak följande.
Nämnden konstaterar att yrkandena i motionen ligger väl i linje med nämndens
målprogram för 2011-2014. I årskurs 3 genomförs nationella prov i matematik,
svenska och svenska som andraspråk. - Varje elev har en individuell
utvecklingsplan. I denna ska läraren "ge omdömen om elevens
kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får
undervisning i, och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå
kunskapskraven ( ... )" (Skollagen 10 kap 13 §).-En redovisning av elevernas
kunskap med fokus på att läsa, skriva och räkna i de lägre årskurserna samt
åtgärderna för hur de ska nå kunskapsmålen kan ske genom:
1. Redovisning av de nationella provresultaten i årskurs 3.

2. Sammanfattning av lärarnas bedömningar av elevernas kunskapsutveckling i
årskurs 1-3.
3. Sammanfattning av de insatser som behövs för att eleverna ska nå
kunskapsmålen.

Bedömning
PISA är en förkortning för Programme for International Student Assessment och
är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands
utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever, som snart kommer att ha
avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden.

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
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Diarienummer

2012-02-27

2011/403 101

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

Forts. § 17

Genom olika prov undersöks elevernas förmågor inom tre kunskapsområden:
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år.
(I<:älla: skolverkets hemsida)
Barn- och utbildningsnämndens förslag till redovisning av elevernas kunskaper
samt åtgärder för att nå kunskapsmål får anses vara ett adekvat tillmötesgående av
motionärens önskemål.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-02-01, § 15 beslutar att föreslå kommunfullmäktige
följande beslut:
Motionen bifalles på så sätt att barn- och utbildningsnämnden till
kommunfullmäktige en gång per år ska lämna den redovisning som nämnden
föreslår i sitt yttrande.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Patrik
Jönsson (SD), Robin Gustavsson (Iill), Tommy Nilsson (S) och Susanna
Kennethsdotter (FV) instämmer i detta yrkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-18, § 14 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen bifalles på så sätt att barn- och utbildningsnämnden till
kommunfullmäktige en gång per år ska lämna den redovisning som nämnden
föreslår i sitt yttrande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag.

Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige
Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 18
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2012
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer upprättad budget för IT-nämnd Skåne N ordost
för år 2012.

Beskrivning av ärendet
!T-nämnd Skåne Nordost har upprättat budget för nämndens verksamhet
avseende tiden 2012-01-01 till och med 2012-12-31. Budgeten innehåller en
övergripande budget (nettobudget) och en internbudget.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-02-01, § 18 beslutar att föreslå kommunfullmäktige
följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer upprättad budget för !T-nämnd Skåne Nordost
för år 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-18, § 19 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer upprättad budget för !T-nämnd Skåne Nordost
för år 2012.

Bilaga:
Budget Skåne Nordost

Sänt till:
Kommunchef

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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Budget för IT-nämnd Skåne N ordost 2012

Övergripande budget (fastställs av kommunfullmäktige i Hässleholm)
Ansvar 2203, vht 0933

Kostnader
Intäkter
Nettobudget

2011

2012

2207,2
-2207,2

782,3
-782,3

o

o

Internbudget (fastställs avIT-nämnd Skånc Nordost)
Ansvar 2203, vht 0933

1141 -Nät
Hyra, svartfiber
Serviceavtal, aktiv utrustning
Kapitaltiänstkostnader
Intäkter

1142 - Internetanslutning
Internetanslutning
Intäkter

1143 - Administration
Administrationskostnad
Personalkostnader
Intäkter

2011

2012

1104,0
80,0
324,5
-1508,5
0,0

199,5
81,0
286,3
-566,8
0,0

178,7
-178,7
0,0

195,5
-195,5
0,0

20,0
500,0
-520,0
0,0

20,0
0,0
-20,0
0,0

~
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§19
Avsägelse av uppdrag som ersättare i stiftelsen
Bjärnum-hus
Beslut
V alet av ersätt~re bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Anna Nilsson (1\!1) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen Bjärnumhus.

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2012-01-30, § 7 har beslutat att bifalla avsägelsen, samt att
bordlägga valet av ersättare.

Sänt till:
Den valda
Stiftelsen Bjärnum-hus
Troman
Personalavdelning

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 20
Avsägelse av uppdrag som ersättare i stiftelsen
Bjärnum-hus
Beslut
V alet av ersättare bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Ulrika Jo hannesson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen
Bjärnum-hus.

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2012-01-30, § 6 har beslutat att bifalla avsägelsen, samt att
bordlägga valet av ersättare.

Sänt till:
Den valda
Stiftelsen Bjärnum-hus
Troman
Personalavdelning

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 21
Avsägelse av uppdrag som ersättare
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny omräkning begärs hos länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Åke Nilsson (FV) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Sänt till:
AN
Länsstyrelsen
Personalavdelning
Troman

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 22
Avsägelse av uppdrag som ersättare
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

Ny omräkning begärs hos länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Panlina Bogdanski (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfulhnäktige.

Sänt till:
PB
Länsstyreisen
Personalavdelning
Troman

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 23
Motion om att få in fler arbetslösa i arbetslivet
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Fattik Jönsson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med titeln
"Få in fler arbetslösa i arbetslivet".

Bilaga:

Motionen

Sänt till:
Kommunstyrelsen
Registrator

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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Motion till kommunfullmäktige i Hässleholm

Få in fler arbetslösa i arbetslivet
I Hässleholm såväl som i resten av Sveriges komronner finns det grupper av människor som
har svårt att få in en fot i arbetslivet. En del av dessa uppbär försäljningsstöd (socialbidrag).
Detta samtidigt som det på många ställen inom den offentliga sektorn hade behövts en
hjälpande hand. Till exempel finns det i dag inte möjlighet för alla omsorgstagare på våra
äldreboende att komma ut dagligen i friska luften. Man hade även kunnat vara en värdefull
resurs i ett klassrum, en extra hand på dagis eller fritids, eller bara någon som är social på
kommnnens olika boende. Fantasin sätter gränser, men givetvis begränsas arbetsuppgifterna
till det enklare slaget. Hänsyn måste också tas till olika lagar och regler på arbetsmarknaden.
Då kommunens ekonomi ser ut som den gör är vi Sverigedemokrater fullt medvetna om att
det inte finns större resurser att sätta in för att anställa den grupp som stått längst utanför
arbetsmarknaden till ovan nämnda sysselsättningar. Men ett riktat projekt där man
visstids/projektanställer 15-20 personer under ett år som samtidigt förbinder sig att gå med i
en a-kassa renderar senare en besparing på försäljningsstödet samtidigt som dessa människor
f'ar ett gyllene tillfälle till att komma in i, eller, tillbaka till yrkeslivet. Det är ur ekonomisk
synvinkel mer sannolikt att ett sådant projekt skulle gå med vinst än förlust förutsatt att de
mest motiverade personerna väljs ut. Den initiala kostnaden för 20 personer borde landa på
ca.4 miljoner per år, men sannolikt bör det bli ett nollsummespel efter de kommande två åren
då a-kassan eller statliga åtgärder står för dessa personers inkomst och kommunens kostnad
för försäljningsstöd minskar i motsvarande omfattning. Långsiktigt bör dessa anställningar gå
med vinst för kommnnen. Den glädje arbetstagarna känner över att ha ett riktigt jobb är dock
svår att mäta i pengar.

Mot bakgrund av ovanstående fOreslås kommunfullmäktige besluta:

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en verksamhet med samhällsnyttiga ettåriga
projekt/visstidsanställningar av människor med försäljningsstöd skall kunna inrättas inom de
komronnaJa verksamheterna i Hässleholm.

Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna
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§24
Anmälningar
Bes iut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden till
handlingarna:
700
2012.121
Socialnämnden - Rapport för period från och med den l oktober 2011 till och
med den 31 december 2011 över icke verkställda gynnande beslut.
2012/691
Skåne Nordost, Samarbetskommitten- Sammanträdesprotokoll den 6 februari
2012, §§ l- 7.

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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