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Information om hot mot Läredaskolan
Räddnings- och säkerhetschefen Anders Nählstedt informerar om hot riktade mot Läredaskolan och vilka åtgärder som vidtagits. Skolan har stängts och öppnas den 25 maj.
Information om regler för minoritetsåterremiss och minoritetsbordläggning.
Kommunchefen informerar om ändring i Kommunallagens 5 Kap 36§ angående rubricerade regler. Noterades också att motiveringen för återremiss görs enligt minoriteten
medan majoriteten anger omfattningen av utredningen.
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§ 48

Trygghetsboende för äldre kommuninvånare

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterar ärendet för framtagande av konsekvensutredning av behovet av antal platser. En kontroll av beslutet kring det policydokument
om att kommunen ska äga de fastigheter man huvudsakligen bedriver verksamhet i ska
göras.
Yrkande

Urban Widmark (M), Lars-Göran Wiberg (C) och John Bruun (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lena Wallentheim (S), Peter Groth (MP) och Per-Åke Purk (V) yrkar återremiss av
ärendet med hänvisning till att de vill ha en konsekvensutredning av behovet av antal
platser. En kontroll av beslutet kring det policydokument om att kommunen ska äga de
fastigheter man huvudsakligen bedriver verksamhet i begärs också. Om detta inte går
igenom yrkar de avslag på ärendet.
Thomas Rasmusson (S) yrkar återremiss av ärendet.
Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på yrkandet om återremiss
och finner det avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå yrkandet om återremiss
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.”
33 ja-röster och 28 nej-röster avges. Se bilaga KF § 48.
Beskrivning av ärendet

Kommunen har ett intresse av att kunna erbjuda sina äldre invånare attraktiva bostäder.
Med detta förhållande som utgångspunkt har kommunen inlett överläggningar med
KunskapsPorten AB. Kommunen har ett fortgående samarbete med bolaget med basen i
det gemensamma arbetet att utveckla Norra Station. Parterna har funnit att det finns
goda förutsättningar att utveckla samarbetet till fler områden av betydelse för
Justering
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utvecklingen av Hässleholms kommun. Parterna har nu konstaterat att det bland kommunens äldre invånare finns ett stort behov av attraktiva, väl anpassade och trygga bostäder. Den form av boende som särskilt efterfrågas är sådana lägenheter som liknar
vanligt lägenhetsboende, men till vilka kommunen har anvisningsrätt. Kommunen, som
bedömer att det under de närmsta åren kommer att finnas ett stort behov, vill nu prioritera denna typ av boende för äldre, som kan benämnas ”trygghetsboende”.
Kommunen och KunskapsPorten AB är överens om att bolaget, genom det helägda
dotterbolaget Ringcentralens Fastighets AB, skall investera i bostäder med denna boendekaraktär. Detta skall ske genom att sistnämnda bolag på fastigheterna Hässleholm
Macken 13 och Hässleholm Macken 14 låter uppföra trygghetsboende med cirka 70 lägenheter. Tanken är att KunskapsPorten AB, genom dotterbolaget, skall bedriva förvaltning och uthyrning av lägenheterna, men att kommunen skall ha anvisningsrätt till
dem. I anknytning till boendet skall det finnas gemensamma utrymmen för kommunal
service, där omsorgsförvaltningen eller annan lämplig förvaltning kan stationera personal. – Parallellt med ovannämnda investering skall Ringcentralens Fastighets AB överta
äldreboendena på Ekegården och Kaptensgården genom att av kommunen förvärva fastigheterna Hässleholm Gäddastorp 4:32 och Hässleholm Lille Mats 2, del av
Förverkligandet av trygghetsboendet är tänkt att ske på följande sätt. Inledningsvis förvärvar kommunen av Wihlborgs AB samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB.
Detta bolag äger fastigheterna Hässleholm Macken 12, Hässleholm Macken 13 och
Hässleholm Macken 14 vid Grönängsplan i Hässleholm. Bolaget säljs vidare till KunskapsPorten AB. Därefter förvärvar Ringcentralens Fastighets AB äldreboendena Ekegården och Kaptensgården av kommunen. I avtalet varigenom kommunen överlåter aktierna i Ringcentralens Fastighets AB förbinder sig KunskapsPorten AB att på Macken
13 och 14 uppföra ett trygghetsboende. I kontraktet varigenom kommunen överlåter
äldreboendena Ekegården och Kaptensgården förbinder sig Ringcentralens Fastighets
AB att driva nämnda äldreboenden med nuvarande inriktning.
Kommunen ingår hyresavtal med Ringcentralens Fastighets AB dels avseende Ekegården och Kaptensgården, dels avseende det ännu inte uppförda trygghetsboendet.
Vad gäller Kaptensgården och Ekegården tecknas hyreskontrakt på 15 respektive 13 år
med 75 procents indexreglering av hyran. Hyran för år 2009 bestäms till 4 400 000 respektive 2 500 000 kr. Verksamheten kommer inte att förändras, utan den kommer att
drivas i kommunal regi som hittills.
Vad gäller det ännu inte uppförda trygghetsboendet är det fråga om ett preliminärt avtal,
som ersätts av ett slutligt avtal när bygganden är färdigställd. Någon hyresnivå är inte
bestämd i detta avtal. Den skall utgå baserad på slutligt redovisad och av parterna i samförstånd godkänd projektkostnad.
Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget kommer KunskapsPorten AB
att omedelbart initiera ett projekt i syfte att i nära samarbete med kommunen projektera
och färdigställa trygghetsboendet på Macken-fastigheterna. Projektet kommer att drivas
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i transparens med kommunen, i syfte att säkerställa kostandseffektiva lösningar och
rimliga hyresnivåer.
Vid underhandskontakt med kommunens miljöchef har framkommit att det enligt hans
uppfattning inte finns några miljömässiga problem med att bygga på Mackenfastigheterna. Kommunens stadsbyggnadschef förutser inte några särskilda problem, men påpekar att byggnation av bostäder på aktuell plats kräver ändring av detaljplanen.
I aktieöverlåtelseavtalet enligt vilket KunskapsPorten AB av kommunen förvärvar
samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB ges kommunen rätt att under vissa omständigheter återköpa bolaget i det fall inte ett slutligt hyresavtal har ingåtts med KunskapsPorten AB inom två år avseende trygghetsboendet på Macken-fastigheterna. På
detta sätt tillförsäkras att inte byggprojektet onödigtvis försenas.
Enligt ovannämnda aktieöverlåtelseavtal skall vidare, som säkerhet för Kunskapsportens AB:s fullgörande av sina förpliktelser avseende färdigställande av trygghetsboendet på Macken-fastigheterna, gälla dels att KunskapsPorten AB inte får avyttra sina aktier i Ringcentralens Fastighets AB, dels att samtliga aktier i detta bolag lämnas i pant
till kommunen till dess att villkoren vad avser byggprojektet är uppfyllda.
Kommunen kommer att ha ensam kontroll över vilka personer som erbjuds boende på
samtliga aktuella boenden.
Det kan antas att efterfrågan på boende av det nu aktuella slaget, ett trygghetsboende
för äldre kommer att öka framgent. Med de föreslagna åtgärderna kommer Hässleholms
kommun att kunna erbjuda ett attraktivt sådant boende. Genom att låta en utomstående
aktör, KunskapsPorten AB, äga och förvalta boendena frigörs kommunala medel som
kan användas till andra ändamål. Kommunen har sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete med KunskapsPorten AB vad gäller t ex Norra Station och det framstår som
mycket positivt och önskvärt att detta samarbete nu kan utvecklas ytterligare.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 71
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Hässleholms kommun förvärvar med tillträde den 1 juni 2009 samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kr.
2. Kommunen överlåter till KunskapsPorten AB samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kr.
3. Ringcentralens Fastighets AB förvärvar av kommunen fastigheterna Hässleholm
Gäddastorp 4:32 (Ekegården) och Hässleholm Lille Mats 2, del av (Kaptensgården), för
en köpeskilling av (17 500 000 + 30 000 000 =) 47 500 000 kr.
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4. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår hyresavtal enligt vilka kommunen förhyr Ekegården och Kaptensgården.
5. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår preliminärt hyresavtal enligt vilket kommunen förhyr bostäder och lokaler för trygghetsboende, vilka Ringcentralens
Fastighets AB åtar sig att uppföra på fastigheterna Hässleholm Macken 13 och Hässleholm Macken 14.
6. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att underteckna de för ingåendet av
ovannämnda överenskommelse och avtal nödvändiga handlingar.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på förslaget i sin helhet. I detta instämmer Per-Åke
Purk, v, Peter Groth, mp, och Patrik Jönsson, sd.
Lars- Göran Wiberg, c, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på
detsamma och finner det bifallet.
Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns:
Den som stöder Lars-Görans Wibergs yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande om avslag på arbetsutskottets förslag röstar nej.
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, c, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lars
Johnsson, m, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, Mikael Björklund, fv, Urban
Widmark, m.
Följande röstar nej: Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s, Rune Stensby, s, Irene
Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, Peter Groth, mp, Patrik Jönsson, sd.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Tommy Nilsson, s, framhåller att socialdemokraterna är positiv till trygghetsboende,
men inte just den förslagna konstruktionen. I detta instämmer vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas yrkande.
_____
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Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 § 84 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Hässleholms kommun förvärvar med tillträde den 1 juni 2009 samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kr.
2. Kommunen överlåter till KunskapsPorten AB samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kr.
3. Ringcentralens Fastighets AB förvärvar av kommunen fastigheterna Hässleholm
Gäddastorp 4:32 (Ekegården) och Hässleholm Lille Mats 2, del av (Kaptensgården), för
en köpeskilling av (17 500 000 + 30 000 000 =) 47 500 000 kr
4. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår hyresavtal enligt vilka kommunen förhyr Ekegården och Kaptensgården.
5. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår preliminärt hyresavtal enligt vilket kommunen förhyr bostäder och lokaler för trygghetsboende, vilka Ringcentralens
Fastighets AB åtar sig att uppföra på fastigheterna Hässleholm Macken 13 och Hässleholm Macken 14.
6. Befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna de för ingåendet av
ovannämnda överenskommelse och avtal nödvändiga handlingar.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på förslaget i sin helhet.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till framlagt förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs bifallsyrkande och dels på
Tommy Nilssons avslagsyrkande och finner Lars-Göran Wibergs bifallsyrkande bifallet.
Omröstning
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder Lars-Göran Wibergs yrkande
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons avslagsyrkande röstar nej.” 2 ja-röster och 1
nej-röst lämnas. Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson
röstar nej.
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Reservation
Tommy Nilsson, s, reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.
____________________
Sänt till:
klk – avd. för kansli och juridik
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§ 49

Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden, ny organisation
för tekniska kontoret samt framtida alternativa driftsformer

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt minoritetens yrkande med
motiveringen att konsekvenserna för övriga förvaltningars ekonomi och service ska utredas.
Yrkande

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lena Wallentheim (S), Per-Åke Purk (V), Peter Groth (MP) och Willy Ohlsson (S) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att de vill ha konsekvenserna för övriga
förvaltningars ekonomi och service utredda.
Lars-Göran Wiberg (C yrkar tillägget att ”kommunfullmäktige ska besluta om kommunalägt bolag” I övrigt yrkar han avslag på återremissyrkandet.
Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till samtliga punkter utom punkt 4 på vilken han yrkar
avslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på återremissyrkandet och
finner det avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå återremissyrkandet
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.”
32 ja-röster och 29 nej-röster avges. Se bilaga KF § 49.
Ärendet återremitteras alltså.
_____
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Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 31 oktober 2007, § 197, åt kommunchefen att
”göra en översyn av samtliga förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter som kan
vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för servicetjänster”.
Konsult anlitades som i april 2008 i förstudie föreslog, såvitt nu är av intresse, att ”den
direkta verksamhetsstödjande servicen såsom till exempel kost, städ, transporter, vaktmästeri, fordon etc. överförs och samlas hos den tekniska nämnden och förvaltningen.”
– I förstudien benämndes denna service kategori A.
Den 9 juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta utredningen gällande enhet för servicetjänster. Kommunfullmäktige ställde sig i
princip bakom att kommunal service av kategori A, med undantag av kommunens kostverksamhet, samlades under tekniska nämnden i enlighet med intentionerna i rapporten.
Fullmäktige beslutade också att förslaget i förstudien om att överföra ansvaret för verksamhetslokaler på Hässleholmsbyggen AB i nuläget inte var aktuellt och därför inte
skulle omfattas av uppdraget.
Den 27 augusti 2008 presenterade den tekniske chefen vid möte i tekniska nämndens
arbetsutskott ett organisationsförslag, daterat den 26 augusti 2008, rev A, gällande tekniska nämndens verksamhetsområde. Den 11 september 2008 bordlades ärendet i tekniska nämnden. Den 7 oktober 2008 behandlades ärendet ånyo i tekniska nämnden,
varvid ett nytt organisationsförslag daterat den 29 september 2008, rev B, godkändes.
Det nya förslaget skiljer sig från det gamla på så sätt att varken lokalförsörjningsavdelningen eller exploateringsavdelningen skall omfattas av tekniska nämndens verksamhetsområde.
Information enligt MBL § 19 har lämnats och förhandling enligt MBL §§ 11 och 14 har
hållits med slutdatum den 26 september 2008. En riskbedömning har gjorts.
Tekniska nämndens förslag den 29 september 2008 har remitterats för yttrande till barnoch utbildningsnämnden, fritidsnämnden och omsorgsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Grundskolans
vaktmästeri administreras i dag av tekniska kontoret. I egen regi finns sex vaktmästare i
gymnasieskolan. Nämnden avstyrker på anförda skäl förslaget att dessa tjänster flyttas
till tekniska kontoret.
Fritidsnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Enligt tekniska kontorets utredning har fritidsförvaltningen 1,5 lokalvårdare på Qpoolen. Denna uppgift är felaktig.
Där finns istället 1,0 tjänst som vaktmästare med bland annat lokalvårdsuppgifter i
tjänsten. Ekonomisk kompensation kan inte följa med i övergången, utan i så fall personell resurs som förs över till administration, lönehantering och arbetsledning. – Avseende Tyringeområdet måste fördjupade diskussioner föras om den praktiska fördelningen av arbetsledningen. – Av yttrandet framgår inte att fritidsnämnden motsätter sig
genomförandet av tekniska kontorets förslag.
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Omsorgsnämnden har inte något att erinra mot förslaget.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 58
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra den organisationsförändring av tekniska kontoret inklusive överförandet dit av viss personal från andra förvaltningar som
framgår av föreliggande förslag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för tekniska nämnden på sätt
som framgår av bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för fritidsnämnden på sätt som
framgår av bilaga 2.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utredningen om huruvida hela eller viss
del av tekniska kontoret bedriven verksamhet skall överföras till ett av kommunen helägt aktiebolag. Kommunstyrelsen skall snarast återkomma till kommunfullmäktige med
förslag på principbeslut i frågan.
5. Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
6. Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under
2009 och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret
2010.
7.Eventuella följdändringar till följd av att inget beslut tas om att överföra verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan ska ses över inför slutligt beslut.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar beträffande verksamhetsvaktmästarna i grundskolan tillbakagång till ursprungsförslaget vilket innebär att de organisatoriskt ska tillhöra tekniska
nämnden. Bakgrunden till yrkandet är de fackliga organisationernas synpunkter framförda dels i central samverkan 2009-03-20 och dels i MBL-förhandling 2009-03-31. I
förslaget och motiveringen instämmer Robin Gustavsson, kd, och kompletterar med att
beslut bör tas om eventuella följdändringar.
Tommy Nilsson, s, yrkar återremiss av ärendet.
Ajournering begärs och görs 16.15-16.25.
Härefter yrkar Tommy Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, och Peter Groth, mp, återremiss av
ärendet.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Lars-Göran Wiberg, c, yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns.
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera det röstar nej.
8 ja-röster och 6 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, c, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lars
Johnsson, m, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, Mikael Björklund, fv, Urban
Widmark, m.
Följande röstar nej: Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s, Rune Stensby, s, Irene
Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, Peter Groth, mp.
Följande avstår från att rösta: Patrik Jönsson, sd.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter deltar inte i beslutet i
sak.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-11 § 63 beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra den organisationsförändring av tekniska kontoret inklusive överförandet dit av viss personal från andra förvaltningar som
framgår av föreliggande förslag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för tekniska nämnden på sätt
som framgår av bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för fritidsnämnden på sätt som
framgår av bilaga 2.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utredningen om huruvida hela eller viss
del av tekniska kontoret bedriven verksamhet skall överföras till ett av kommunen helägt aktiebolag. Kommunstyrelsen skall snarast återkomma till kommunfullmäktige med
förslag på principbeslut i frågan.
5. Verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan skall överföras från tekniska nämndens
ansvarsområde till barn- och utbildningsnämndens område.

Justering

Utdraget bestyrkes
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6. Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
7. Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under
2009 och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret
2010.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar inledningsvis bifall till organisationsförändring. Dock bör inga
nya tjänster tillsättas och verksamhetsvaktmästarna ska vara placerade under Barn- och
utbildningsnämnden även vad avser grundskolan. Slutligen yrkar han avslag på beslutsmening nr 4 som avser uppdrag om utredning avseende bolag.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar att följande tre beslutssatser tillförs:
Verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan skall överföras från tekniska nämndens
ansvarsområde till barn- och utbildningsnämndens område.
Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under 2009
och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
Härefter yrkar Tommy Nilsson bifall till beslutssatserna 1,2 och 3 samt Lars-Göran Wibergs yrkande om beslutssatserna, 5,6 och 7 och avslag på nr 4.
Omröstning
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag på beslutssatserna
1,2,3,5,6 och 7 och finner dem bifallna.
Proposition
Därefter ställer han proposition på dels bifall och dels avslag på nr 4 om utredningsuppdraget och finner det avslaget
Votering
Votering begärs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som avslår Tommy Nilssons avslagsyrkande röstar ja. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark och Lars-Göran Wiberg röstar ja.
Tommy Nilsson röstar nej.
____________________
Sänt till:
Tn
On
Bun
Fn
Klk
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 50

Nytt färdtjänstreglemente – antagande

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Yrkande

John Bruun (FP) yrkar återremiss av ärendet eftersom Region Skånes beställarråd ska
komplettera ärendet vid sitt sammanträde den 12 juni.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på om återremissyrkandet ska bifallas och finner att
ärendet ska återremitteras.
Beskrivning av ärendet

I 12 kommuner i Östra Skåne har möjligheterna till ett gemensamt regelverk för färdtjänsten utretts. Avsikten är att kommunerna därigenom skall kunna överlämna ansvaret
för färdtjänsten inklusive myndighetsutövningen till Region Skåne/ Skånetrafiken.
En viktig grund för ett huvudmannaskifte är att samma regelverk gäller i Region Skåne
och de kommuner som ska föra över huvudmannaskapet.
Fullmäktige i Region Skåne antog 2009-02-25 förslaget till nytt reglemente.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 59
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne daterat
2009-01-30 antas.
Yrkande
Per-Åke Purk, v, yrkar avslag på förslaget.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels avslag
på detsamma i enlighet med Per-Åke Purks yrkande och finner arbetsutskottets förslag
bifallet.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Reservation
Per-Åke Purk, v, reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 73 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne daterat
2009-01-30 antas.
Ks au § 45, 2008-02-13
Ks § 36, 2008-03-05
Ks au § 268, 2008-11-05
Ks § 214, 2008-11-19
Kf § 159, 2008-12-15

____________________
Sänt till:
On
Kfs

Justering
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§ 51

Avgifter enligt alkohollagen

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ny taxa och nya föreskrifter för avgifter enligt alkohollagen antas.
Socialnämnden får i uppdrag att se över taxan och återkomma till kommunfullmäktige
årligen.
Yrkande

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer
Thomas Rasmusson (S).
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden föreslår att vissa av de avgifter som kommunen kan ta ut med stöd av
alkohollagen (1994:1738) skall höjas. Sålunda föreslås bland annat att avgiften för
handläggning av ansökningar om serveringstillstånd höjs, liksom för tillsyn av servering, medan avgiften för tillsyn av servering av eller detaljhandel med öl skall vara
oförändrad. Förslaget till nya avgifter framgår av bilaga.
Vidare föreslås att avgifterna utan särskilt beslut av kommunfullmäktige skall justeras
vart tredje år i med belopp som motsvarar förändringarna av konsumentprisindex.
I socialnämndens utredning finns en redovisning av motsvarande avgifter i ”tvillingkommunerna” Motala, Karlskrona, Falkenberg och Varberg samt i Kristianstads, Helsingborgs och Malmö kommuner.
Ifrågavarande avgifter har inte ändrats sedan 1995. Det framstår därför som rimligt att
de nu höjs. De föreslagna beloppen är inte anmärkningsvärt höga jämfört med motsvarande belopp i de andra kommuner som redovisats i utredningen. Det föreslås därför att
de bestäms till de av socialnämnden föreslagna beloppen.
Däremot framstår det som mindre lämpligt att avgifterna vart tredje år automatiskt höjs
med belopp som nu inte är kända. Det kan framkomma omständigheter som gör att det
är önskvärt att avgifterna höjs med andra belopp eller inte alls. Det bör vara kommunfullmäktige obetaget att göra denna bedömning.

Justering
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I det förslag till nya föreskrifter som utarbetats har, förutom ändringar av avgifterna,
även vissa språkliga justeringar gjorts, bland annat med syfte att terminologin så långt
som möjligt skall överensstämma med den i alkohollagen.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 53
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Ny taxa och nya föreskrifter för avgifter enligt alkohollagen antas.
Socialnämnden får i uppdrag att se över taxan och återkomma till kommunfullmäktige
årligen.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-11 § 57 beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Ny taxa och nya föreskrifter för avgifter enligt alkohollagen antas.
Socialnämnden får i uppdrag att se över taxan och återkomma till kommunfullmäktige
årligen.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar tillägget att taxan ska regleras årligen med beslut i kommunfullmäktige.

____________________
Sänt till:
Sn
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§ 52

Uppföljning av nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsmål 2008

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige tar emot informationen om nämnders och bolagsstyrelsers uppföljning av verksamhetsmål 2008 och lägger dem till handlingarna.
Yrkande

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att det är
kommunfullmäktige som tar emot informationen och lägger den till handlingarna.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Urban
Widmarks yrkande och finner Widmarks yrkande bifallet.
Beskrivning av ärendet

Kommunens övergripande mål är en del i det övergripande arbetet med att skapa en
effektiv verksamhet präglad av ett långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Utifrån de övergripande målen ska varje nämnd och bolagsstyrelse bryta ner verksamhetsmål som ska spegla verksamhetens arbete för året. Verksamhetsmålen bör liksom
de övergripande målen inte bli för många utan istället peka på de delar av verksamheten
som man under året vill fokusera extra på.
Alla nämnder och bolagsstyrelser hade inför 2008 tagit fram en verksamhetsplan och
brutit ner verksamhetsmål för sin verksamhet.
Tidsplanering för målstyrningen 2008
Februari 2008 skulle nämnderna och bolagsstyrelserna återrapportera till KS hur man
brutit ner de övergripande målen (mätbara verksamhetsmål)
Första avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen skedde till delårsrapport 2008
Sista avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker i samband med årsbokslut
2008
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har gjort en mycket bra uppföljning av verksamhetsmålen per 31/12 2008, som på ett överskådligt sätt visar vad verksamheterna vill
och vart de är på väg.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes
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Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 77
Beslut
Kommunstyrelsen tar emot informationen om nämnders och bolagsstyrelsers uppföljning av verksamhetsmål 2008 och lägger dem till handlingarna.

___________________
Sänt till:
Utvecklings- och planeringsstab

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 53

Förslag till överenskommelse angående samverkan mellan
kommun och polis

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till överenskommelse angående samverkan mellan kommun och polis med följande tillägg:
Ordet krogkontroller skall i samtliga fall bytas ut mot alkoholtillsyn i hela dokumentet.
På sidan 3 under rubriken Tidplan ska tredje strecksatsen tas bort eftersom frågan om
ansvar återkommer under nästa rubrik.
På sidan 3 under rubriken Ansvarig för genomförandet ska andra strecksatsen ändras till
”för tobakskontroller ansvarar miljökontoret”.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Yrkande

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
Ordet krogkontroller skall i samtliga fall bytas ut mot alkoholtillsyn i hela dokumentet.
På sidan 3 under rubriken Tidplan ska tredje strecksatsen tas bort eftersom frågan om
ansvar återkommer under nästa rubrik.
På sidan 3 under rubriken Ansvarig för genomförandet ska andra strecksatsen ändras till
”för tobakskontroller ansvarar miljökontoret”.)
Irene Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Urban
Widmarks yrkande och finner Urban Widmarks yrkande bifallet.
Beskrivning av ärendet

Enligt de årligt återkommande trygghetsmätningar som görs i landets kommuner kan
det konstateras att trygghetsutvecklingen i Hässleholms kommun ligger kvar på en
mellannivå med smärre variationer. Läget har varken rört sig negativt eller positivt vid
jämförelse av de värden som tagits fram under åren sedan år 2000 och utvecklingen pekar mot att kommunen kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå. Väsentligt är att
vi inte får sämre värden och att vi förhoppningsvis kan förbättra dessa.
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För att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen krävs det att samhällets
olika aktörer samarbetar. Samarbete sker redan idag inom flera områden, men mer kan
göras och vi kan bli bättre på att samarbeta. Syftet med överenskommelsen är att utveckla samarbetet mellan kommun och polis samt att utefter en gemensam problembild
genomföra konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Detta förslag på överenskommelse utgör den första i ledet och skall efterhand kompletteras med mer ingående information och beskrivningar av insatser. Överenskommelsen
skall årligen revideras och kompletteras samt godkännas av kommunstyrelsen och polisområdeschefen.
Överenskommelsen har tagits fram gemensamt av kommun och polis. Överenskommelsen har skickats på remiss till räddningstjänsten, socialförvaltningen, fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Inkomna synpunkter har beaktats varpå
revidering och komplettering gjorts. Vissa synpunkter kräver vidare utredning vilket
medför att de kommer att behandlas närmare under framtagandet av nästa version av
överenskommelse.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 61
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till överenskommelse angående samverkan mellan kommun och polis godkänns
med tillägget att i punkten 5 ska kommunstyrelsens ordförande ingå i styrgruppen.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 69 föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till överenskommelse angående samverkan mellan kommun och polis godkänns.
I punkten 5 ska kommunstyrelsens ordförande ingå i styrgruppen
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
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Yrkande
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till förslaget att godkänna överenskommelsen.
Tommy Nilsson, s, framhåller att i styrgruppen under punkt 5 bör kommunstyrelsens
ordförande, inte kommunfullmäktiges ordförande, ingå.

___________________
Sänt till:
rtj

Justering
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§ 54

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Anette Mårtensson (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

________________
Sänt till
Lst
Pk
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 55

Avsägelse som ersättare i omsorgsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Till ny ersättare i omsorgsnämnden utses Adam Kåberg (MP), Lilla Mölleröd 1601,
280 20 Bjärnum.
Ärendebeskrivning

Anette Mårtensson (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

_________________
Sänt till
On
Pk
Troman
Ak

Justering
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§ 56

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny sammanräkning ska begäras hos länsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Gun-Viol Backlund (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
________________
Sänt till
Lst
Pk
Troman

Justering
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§ 57

Anmälningsärenden

Beslut

Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Beslut från Regeringsrätten angående överklagat beslut om antagande av detaljplan för
Skyrup 1:20 m.fl. (sydvästra delen). Dnr 2007/794 214
Beslut från länsstyrelsen 2009-04-29 enligt 12 kap 2 § plan- och bygglagen, att prövning av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Hästveda 55:1 m.fl. Hästveda
sågverk samt att upphäva del av detaljplan för Hästveda 14:91, inte ska ske.
Dnr 2007/796 214
Intyg om lagakraft från byggnadsnämnden gällande Hästveda 55:1 med flera, Hästveda
tätort. Detaljplan samt upphävande av del av detaljplan för Hästveda 14:91, med miljökonsekvensbeskrivning. Dnr 2007/796 214
Lena Wallentheim (S) framför ett stort tack för uppvaktningen i samband med sin födelsedag.

Justering

Utdraget bestyrkes

