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Diarienummer

2010-09-27
2010/334 007

§ 76

Revisionsrapport – Granskningen av budgetprocessen i
Hässleholms kommun
Beslut

Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens svar på revisionens synpunkter till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer
granskat budgetprocessen i Hässleholms kommun och har en del synpunkter samt förslag på åtgärder.
Kommunledningskontorets ekonomistab har genom skrivelsen 2010-08-03 yttrat sig
över rapporten.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-09-01, § 159 beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets ekonomistabs svar daterat
2010-08-03 som sitt eget och föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att lägga
kommunstyrelsens svar på revisionens synpunkter till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18, § 176 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets ekonomistabs svar daterat
2010-08-03 som sitt eget.
_____________________
Sänt till:
Klk – ekonomistaben
Revisionen
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Diarienummer

2010-09-27
2009/693 101

§ 77

Motion angående livsmedelspolicy för Hässleholms kommun –
svar
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen genom följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
livsmedelspolicy för Hässleholms kommun. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-04-30.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-05-25, § 122 ska vara vägledande vid
framtagandet av förslaget till policy.
3. Aktuella miljömål i kommunens miljömålsprogram ska beaktas.
Yrkande

Gösta Johansson (C) tackar för svaret och yrkar bifall till motionen.
Peter Groth (MP) yrkar på följande tillägg:
”Att aktuella målsättningar i kommunens miljömålsprogram beaktas.”
Dessutom yrkar han bifall till motionen. I detta instämmer Lars-Göran Wiberg (C) och
Patrik Jönsson (SD).
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag och finner
det bifallet. Därefter ställer han proposition på dels bifall och dels avslag på Peter
Groths yrkande och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Gösta Johansson (C) och Mats Sturesson (C) har i kommunfullmäktige väckt en motion
angående livsmedelspolicy för Hässleholms kommun. Motionärerna gör följande
yrkande:
- Mat som serveras i kommunens skolor och äldreboende ska vara producerad enligt
svensk miljö-, livsmedels- och djurskyddslagstiftning.
- En livsmedelspolicy ska tas fram för Hässleholms kommun. I denna policy ska
kvalitetskraven enligt gällande svensk livsmedelslagstiftning, djurskyddslagstiftning
respektive miljöskyddslagstiftning preciseras.
Justering
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Forts. § 77

2009/693

101

Upphandlingsenheten vid kommunledningskontoret har genom skrivelsen 2010-02-25
yttrat sig över motionen. Yttrandet sammanfattas med följande:
"Sammanfattningsvis är bedömningen att kraven i motionen medför praktiska problem
som det är svårt att hitta bra lösningar på. Det finns en skillnad när det gäller att ställa
krav vid upphandlingstillfället och när det gäller att inom ramavtalet arbeta med sortiment i samråd med leverantören. I dagsläget kan kraven som ställs på produkterna delvis mötas inom befintliga ramavtal. Dessa produkter är då dyrare i inköp. Om en ökad
efterfrågan från verksamheterna finns så kan bearbetning ske av leverantör att utöka sitt
sortiment av produkter som uppfyller de krav som ställs i motionen samt att de tas in i
anbudssortimentet. Detta bedöms vara det effektivaste sättet att möta de krav som ställts
i motionen."
Genom 2010-05-25, § 122 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga befintligt avtal gällande livsmedel för tiden 2010-10-01 - 2011-09-30. I samband med
detta gjorde kommunstyrelsens arbetsutskott följande uttalande:
"Köken i Hässleholms kommun rekommenderas att i sina beställningar inom gällande
ramavtal prioritera de produkter som bedöms uppfylla krav som harmonierar med
svensk miljö-, livsmedels- och djurskyddslagstiftning. Kommunledningskontoret får i
uppdrag att genast påbörja förberedelser för en ny upphandling av livsmedel där kraven
på produkterna så långt det är möjligt skall ställas utifrån svensk lagstiftning på ovanstående områden."
Mot bakgrund av beslut 2010-05-25, § 122 har aktuellt förslag till beslut framlagts.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-09-01, § 160 föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen
genom följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
livsmedelspolicy för Hässleholms kommun. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-04-30.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-05-25, § 122 ska vara vägledande vid
framtagandet av förslaget till policy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18, § 177 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
livsmedelspolicy för Hässleholms kommun. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-04-30.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-05-25, § 122 ska vara vägledande vid
framtagandet av förslaget till policy.
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Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar med instämmande av Tommy Nilsson (S) bifall till
motionen genom följande förslag till beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
livsmedelspolicy för Hässleholms kommun. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-04-30.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-05-25, § 122 ska vara vägledande vid
framtagandet av förslaget till policy.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och yrkandet och finner framlagt förslag
bifallet.
_____________________
Sänt till:
Klk – upphandlingsenheten
Klk – registrator – nytt ärende
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§ 78

Val av ersättare i fritidsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Till ersättare i fritidsnämnden utses Bodil Gustavsson Larsson (V), Vinslöv.
Beskrivning av ärendet

Nicklas Wallén (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. Avsägelsen
godkändes enligt 2010-08-30, § 74. Samtidigt beslöt kommunfullmäktige att bordlägga
valet av ersättare.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-30, § 74:
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet.
_____________________
Sänt till:
Klk – ekonomi- och personalavdelningen
Fn
Troman
Ny ersättare

Justering
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§ 79

Val av ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
2. Till ny ledamot i socialnämnden utses Ronny Ebbesson (MP), Hässleholm.
3. För att utse ny ledamot i kommunfullmäktige översänds ärendet till länsstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Helén Frick (MP) avsäger sig uppdragen som ledamot i socialnämnden och ledamot i
kommunfullmäktige.
_____________________
Sänt till:
Helén Frick
Klk – ekonomi- och personalavdelningen
Sn
Kf
Troman
Ny ledamot
Länsstyrelsen för ny omräkning

Justering
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2010-09-27
2010/644

102

§ 80

Val av ersättare i socialnämnden
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
2. Valet av ersättare i socialnämnden bordläggs.
Beskrivning av ärendet

Caroline Nilsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden på grund
av flytt och arbete på annan ort.
_______________________
Sänt till:
Caroline Nilsson
Klk – ekonomi- och personalavdelningen
Sn
Troman
Ny ersättare

Justering
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§ 81

Motion om öppen närtrafik i Hässleholm
Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Lars-Ivar Ericson (C) har lämnat in en motion om öppen närtrafik i Hässleholms kommun.
______________________
Sänt till:
Klk - utvecklingsavdelningen

Justering
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§ 82

Anmälningsärende
Följande anmälningsärende läggs till handlingarna
Dnr 2010/524
214
Länsstyrelsen beslutar 2010-08-30 att avslå överklagande ifråga om antagande av detaljplan för del av Macken 141:3 samt upphävande av detaljplan för Macken 12, 13 och
del av Macken 14 i Hässleholms kommun.
Dnr 2010/351
739
Omsorgsnämnden anmäler 2010-08-31, § 100, ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per den 30 juni 2010.
Gunnel Persson tackar för uppvaktningen på sin födelsedag.
Irene Nilsson tackar för uppvaktningen på sin födelsedag.

Justering
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