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Diarienummer

2010-03-03

Sammanträdet inleds med följande informationer

-

Justering

Personalstabschef Per-Olof Drottler och arbetsmiljöcontroller Folke Lindgren
informerar om arbetsmiljöuppgiften i organisationen.
Kommunikation- och marknadsstabschef Charlotte Fogde Andreasson informerar
om logistik- och kombiterminal på Hässleholm Nord.

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-03
2009/905 006

§1

Nedsättning av aktiekapital i Kristianstad Airport AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport
enligt förslag med 35 938 000 kronor till 69 762 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning för Kristianstad Airport.
3. Nedsättningen belastar Hässleholms kommuns resultat år 2009 med 598 121 kronor.
Beskrivning av ärendet

Till följd av nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport AB krävs en ändring av
bolagsordningen avseende bestämmelsen om aktiekapitalets storlek.
Vid extra bolagsstämma den 14 januari 2010 har beslut fattats om nedsättning av aktiekapitalet.
Hässleholms kommuns del av aktiekapitalet är idag 5 285 000 kronor. Nedsättningen är
34 % av aktiekapitalet. För Hässleholms kommuns del kvarstår 3 488 100 kronor efter
nedsättning med 1 796 900 kronor.
I 2008 års bokslut täcktes 1 198 779 kronor av nedsättningen. Resterande 598 121 kronor föreslås bli täckta i 2009 års bokslut.
Regionfullmäktige och Kristianstads kommun har fattat beslut i frågan.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-18 § 8 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport
enligt förslag med 35 938 000 kronor till 69 762 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning för Kristianstad Airport.
3. Nedsättningen belastar 2009 års resultat med 598 121 kronor.
____________________
Sänt till:
Kristianstad Airport AB
klk - ekonomistab
klk - ekonomi- och personalavdelning
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-03
2010/46

252

§2

Fastigheten Hästveda 1:48 - förvärv
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Fastigheten Hästveda 1:48 förvärvas för en köpeskilling om 600 000 kronor.
300 000 kronor avsätts för rivning av byggnaderna.
Förvärvet finansieras ur exploateringsbudgeten.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Fastigheten Hästveda 1:48 är en nedlagd bensinstation på infarten till centrala Hästveda.
Ägaren har inte underhållit byggnaden eller marken vilket gör att den är en olägenhet.
Det finns ett stort behov av att rensa tomten och riva byggnaden. Kommunen har
tidigare försökt förvärva fastigheten, men inte lyckats. Nu har fastighetsägaren gått med
på kommunens bud och är villig att sälja. Fastigheten kommer att behöva saneras och
finns med på SPIMFABs lista över objekt som ska saneras. De delar av byggnaderna
som SPIMFAB inte sanerar föreslås rivas genom tekniska kontorets försorg. Tekniska
kontoret har uppskattat kostnaderna för detta till 300 000 kronor.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 10 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Fastigheten Hästveda 1:48 förvärvas för en köpeskilling om 600 000 kronor.
300 000 kronor avsätts för rivning av byggnaderna.
Förvärvet finansieras ur exploateringsbudgeten.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
_____________________
Sänt till:
exploateringsavd

Justering

Utdraget bestyrkes
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2010/51

420

§3

Energi- och klimatrådgivning – Verksamhetsplan för år 2010
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Redovisad verksamhetsplan för kommunens energi- och klimatrådgivning för år 2010
godkänns.
Beskrivning av ärendet

Från den 1 januari 2009 är det krav på att en av kommunen godkänd verksamhetsplan
ska finnas för kommunens energi- och klimatrådgivning och att denna ska skickas till
Energimyndigheten under januari månad det år den avser. Enligt förordning om bidrag
till energi- och klimatrådgivning måste en verksamhetsplan skickas in för varje år som
kommunen erhåller bidrag. Detta är en förutsättning för att bidraget skall utbetalas.
Hässleholms kommun har under många år bedrivit energirådgivning. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra
energianvändningen i lokaler och bostäder. Denna rådgivning vänder sig till allmänhet,
små- och medelstora företag, organisationer och skolan. I praktiken innebär detta att
verksamheten fungerar som konsumentupplysning åt dessa målgrupper.
Kommunens energi- och klimatrådgivare ingår i nätverket ”Energirådgivarna i Skåne”.
Ett 20- tal rådgivare är anslutna till nätverket och dessa representerar Skånes samtliga
kommuner. Sedan år 2005 har ansvaret för verksamheten i Hässleholms kommun legat
helt på stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2010.
Budgeterade kostnader för 2010 är 320 000 kronor. För år 2010 har kommunen beviljats ett statligt bidrag på 315 000 kronor. Kostnader därutöver ingår i stadsbyggnadskontorets normala budget för rådgivning till allmänhet med flera i plan- och byggfrågor.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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Forts. § 3

2010/51

420

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 12 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Redovisad verksamhetsplan för kommunens energi- och klimatrådgivning för år 2010
godkänns.
____________________
Sänt till:
Bn
sbk

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-03
2009/861 030

§4

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
2009
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunledningskontorets personalstab får i uppdrag att göra en sammanfattning av
framkomna brister i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2009.
Sammanfattningen ska redovisas i kommunens årsredovisning.
Beskrivning av ärendet

Arbetsgivare skall årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS
2001:1. Detta för att kontrollera att arbetsmiljöarbetet fungerar och om så inte är fallet
vidta de åtgärder som behövs för att förbättra detsamma. Arbetsmiljöverket har vid två
inspektioner konstaterat att kommunen har rutiner för uppföljning och att uppföljningar
till viss del genomförts. De brister som framförts har varit att uppföljningarna inte varit
förankrade i politiken. Ny inspektion kommer att ske under våren 2010.
Kommunledningskontoret meddelade i augusti 2009 samtliga förvaltningschefer och
nämndsordförande att uppföljning av 2009 års arbetsmiljöarbete skulle redovisas till
kommunledningskontoret senast den 30 november enligt fastställd rutin. Samtliga förvaltningar har inkommit med handlingsplaner kring uppföljningen.
Det är varje nämnd, som skall kontrollera att de brister som framkommit och som finns
redovisade i handlingsplanerna kommer att åtgärdas.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 13 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunledningskontorets personalstab får i uppdrag att göra en sammanfattning av
framkomna brister i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2009.
Sammanfattningen ska redovisas i kommunens årsredovisning.
____________________
Sänt till:
personalstaben

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-03
2010/12

048

§5

Ignaberga Medborgarhus – ansökan om investeringsbidrag
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunen uttalar att det finns ett behov av allmänna samlingslokaler i Ignaberga
och att ombyggnaden därför är befogad.
2. Under förutsättning att statsbidrag beviljas, beviljar kommunen bidrag till
investeringarna med 30 % av godkänt bidragsunderlag.
3. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2010.
Beskrivning av ärendet

Ignaberga Medborgarhus ansöker om bidrag för utbyte av fönster och golv. Kostnaden
för investeringen är beräknad till 270 000 kronor. Föreningen ansöker om bidrag hos
Boverket med 50 % av kostnaden. En förutsättning för att ansökan ska behandlas hos
Boverket är att kommunen beviljar 30 % av den beräknade kostnaden.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 14 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
1. Kommunen uttalar att det finns ett behov av allmänna samlingslokaler i Ignaberga
och att ombyggnaden därför är befogad.
2. Under förutsättning att statsbidrag beviljas, beviljar kommunen bidrag till
investeringarna med 30 % av godkänt bidragsunderlag.
3. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2010.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-03
2010/57

040

§6

Sänkning av avtalsförsäkringar 2010
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras med det belopp som motsvarar minskningen av avtalsförsäkringen.
Ekonomistaben får i uppdrag att arbeta in siffrorna i 2010 års kompletteringsbudget.
Beskrivning av ärendet

Styrelsen för AFA Försäkring beslutade i under 2009 att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring skulle sänkas till noll för hela
2009. Den totala sänkningen för PO-pålägget blev 1,89 procent från 40,98 procent till
39,09 procent.
För 2010 har styrelsen för AFA Försäkring beslutat att premierna för avtalsförsäkringarna skulle vara 0,83 procent. Det är en höjning jämfört med 2009, men en sänkning
jämfört med det som finns i ramarna för 2010. Det totala PO-pålägget vid ingången av
2009 var 40,98 procent och det är det som finns i nämndernas ramar. PO-pålägget för
2010 blir 39,61 procent, en sänkning med 1,37 procentenheter jämfört med det som
finns i nämndernas ramar. Enligt beräkning som ekonomistaben gjort handlar det om
minskade kostnader på 15,3 mnkr. I budget 2010 finns budgeterat för en minskad kostnad med 3 mnkr. Tanken med denna budgetpost var att hämta hem den vid den tidpunkten föreslagna sänkningen av avtalsförsäkringarna från nämnderna. Ekonomistaben
föreslår att den minskning av kostnaderna som sker ute på nämnderna/förvaltningarna i
samband med sänkningen av avtalsförsäkringarna också ska regleras i nämndernas/förvaltningarnas budgetramar enligt bilaga 1.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 15 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras med det belopp som motsvarar minskningen av avtalsförsäkringen.
Ekonomistaben får i uppdrag att arbeta in siffrorna i 2010 års kompletteringsbudget.
____________________
Sänt till:
ekonomistab
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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2009/884 005

§7

Förvaltning och utbyggnad av Hässleholms kommuns
bredbandsinfrastruktur
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Exploateringschefen får i uppdrag att ta fram förslag till markavtal där det ställs
krav på att motparten förlägger ett tomrör för kommunens räkning.
2. Exploateringschefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ersättningsregler när ett
kommunalt bolag eller annan extern part förlägger tomrör för kommunens räkning.
3. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samla ägande av alla
kommunal bredbandsinfrastruktur under Hässleholms kommun.
4. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till policy för uthyrning/försäljning
av bredbandsinfrastruktur.
5. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till prislista för uthyrning/försäljning av bredbandsinfrastruktur.
6. IT-strategen får i uppdrag att samordna ovanstående aktiviteter.
7. Punkterna 1-5 redovisas senast 2010-04-30.
8. IT-strategen får i uppdrag att återkomma under våren 2010 beträffande nedanstående punkter angivna i bilaga till underliggande skrivelse daterad 2009-11-25 som p
7-9:
a. Ta fram en strategi för hur behovet av telefoni/bredband/TV ska säkras i
samband med översikts- och detaljplanering.
b. Ta fram en plan för utbyggnad av ett bredbandsnät i Hässleholm, med
utgångspunkt från befintlig infrastruktur.
c. Inleda förhandlingar med intresserade företag med målet att teckna avtal om
drift av ett öppet, kommunägt bredbandsnät och om leverans av ett brett
tjänsteutbud till konkurrenskraftiga priser.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Utbyggnaden av bredband via telestationerna är inne i ett slutskede. Nu efterfrågas
tjänster med krav på högre hastigheter, framförallt i tätorterna. Det är angeläget att
Hässleholms kommun samordnar befintliga resurser och planerar för utbyggnad och
drift av ett fiberbaserat nät, sa att denna efterfrågan kan tillgodoses.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-02, § 311. Det fanns
upptaget på kallelsen till kommunstyrelsen men utgick för klarläggande av vem som får
i uppdrag att utföra olika delar.
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 (41)
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Forts. § 7

2009/884 005
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 16 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
1. Exploateringschefen får i uppdrag att ta fram förslag till markavtal där det ställs
krav på att motparten förlägger ett tomrör för kommunens räkning.
2. Exploateringschefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ersättningsregler när ett
kommunalt bolag eller annan extern part förlägger tomrör för kommunens räkning.
3. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samla ägande av alla
kommunal bredbandsinfrastruktur under Hässleholms kommun.
4. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till policy för uthyrning/försäljning
av bredbandsinfrastruktur.
5. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till prislista för uthyrning/försäljning av bredbandsinfrastruktur.
6. IT-strategen får i uppdrag att samordna ovanstående aktiviteter.
7. Punkterna 1-5 redovisas senast 2010-04-30.
8. IT-strategen får i uppdrag att återkomma under våren 2010 beträffande nedanstående punkter angivna i bilaga till underliggande skrivelse daterad 2009-11-25 som p
7-9:
d. Ta fram en strategi för hur behovet av telefoni/bredband/TV ska säkras i
samband med översikts- och detaljplanering.
e. Ta fram en plan för utbyggnad av ett bredbandsnät i Hässleholm, med
utgångspunkt från befintlig infrastruktur.
f. Inleda förhandlingar med intresserade företag med målet att teckna avtal om
drift av ett öppet, kommunägt bredbandsnät och om leverans av ett brett
tjänsteutbud till konkurrenskraftiga priser.
____________________
Sänt till:
exploateringsavd
kanslichef
IT-strateg
kommunchef
kommunjurist

Justering

Utdraget bestyrkes
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2010/27

005

§8

Policy för systemanskaffning i Skåne Nordost
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Föreslagen policy för systemanskaffning i Skåne Nordost antas att gälla för Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

Behov av väsentliga förändringar och/eller tilläggsfunktioner i ett befintligt IT-system
uppkommer fortlöpande inom den kommunala verksamheten. Ibland uppstår behov av
helt nytt IT-system, antingen för en ny verksamhetsprocess eller som ersättning för ett
befintligt system. Behoven uppkommer oftast inom en enskild kommun, men samma
behov kan finnas inom flera kommuner i Skåne Nordost. IT-nämnd Skåne Nordost har
tagit fram en policy för hur sådana förändrings- eller nyanskaffningsbehov ska hanteras.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 17 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Föreslagen policy för systemanskaffning i Skåne Nordost antas att gälla för Hässleholms kommun.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
IT-strateg

Justering

Utdraget bestyrkes
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041

§9

Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Upprättad internbudget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat budget för nämndens verksamhet avseende tiden
2010-01-01 till och med 2010-12-31.
Budgeten innehåller en övergripande budget (nettobudget) och en internbudget.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 18 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Upprättad internbudget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
IT-strateg

Justering

Utdraget bestyrkes
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010

§ 10

Projektplan – Lokalt producerad biogas
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Projektplanen för lokalt producerad biogas godkänns.
200 000 kronor avsätts för konsultkostnader avseende utredning av avfallsströmmar och
kvantiteter.
200 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Yrkande

Peter Groth (MP) yrkar bifall och anför att samverkan med Skåne Nordost är viktig.
Beskrivning av ärendet

Det pågår idag olika typer av satsningar på biogasframställning och -användning inom
kommunen. Ett publikt tankställe för biogas Hässleholms tätort finns. Vid reningsverket
produceras värme för det interna behovet genom att biogas från rötning av avloppsslam
tillvaratas och förbränns. Deponigasen som bildas av avfallet på Vankivaanläggningen
används för produktion av både värme och el för internt bruk.
Det är önskvärt att ännu bättre tillvarata potentialen för rötning av det organiska avfall
som uppkommer inom kommunen bland annat från restauranger, skolor, äldreboende,
hushåll och sjukhuset. Inom kommunen finns också betydande mängder gödsel som
skulle kunna generera biogas vid rötning.
Projektplanen föreslår att det i kommunen bildas en arbetsgrupp med uppdrag att utreda
avfallsströmmar och kvantiteter samt att presentera förslag på möjligheter att gå vidare
för att kunna etablera lokalt biogassystem inklusive egna produktionsanläggningar, ledningsnät samt uppgradering av producerad biogas till fordonskvalitet.
Arbetsgruppen ska ha representation från Kommunledningskontoret, Tekniska kontoret,
Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret, Hässleholms Vatten AB och Hässleholms Miljö
AB.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-010 § 20 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Projektplanen för lokalt producerad biogas godkänns.
200 000 kronor avsätts för konsultkostnader avseende utredning av avfallsströmmar och
kvantiteter.
200 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget
____________________
Sänt till:
utvecklingsavd
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§ 11

Hässleholm Nord - avsiktsförklaring
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring beträffande samarbete mellan
Hässleholms kommun och Jernhusen för etablering av Kombiterminal och logistikpark
på Hässleholm Nord.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har under flera år arbetat med planeringen av Hässleholm Nord,
en ny industri- och logistikpark som ska placeras väster om Stoby i direkt anslutning till
riksväg 21 och Södra stambanan. Det planerade områdets utmärkta logistiska läge
skapar möjlighet att utveckla en stark intermodal knutpunkt i regionen den totala
investeringsvolymen har så här långt beräknats till cirka 200 miljoner kronor.
Jernhusen och Hässleholms kommun avser att teckna en avsiktsförklaring om att
tillsammans utreda förutsättningarna och skissa fram en layout för terminalen och
logistikparken. Samarbetet syftar till:
- att verifiera marknadspotentialen för en utveckling av en kombiterminal i
Hässleholm.
- att gemensamt utreda de tekniska och planmässiga förutsättningarna för Hässleholm
Kombiterminal och Logistikpark genom att driva planarbetet gemensamt.
- att teckna ett markanvisningsavtal mellan parterna för Hässleholm Kombiterminal
och Logistikpark.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-0210 § 21 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring beträffande samarbete mellan
Hässleholms kommun och Jernhusen för etablering av Kombiterminal och logistikpark
på Hässleholm Nord.
____________________
Sänt till:
kommunikations- och marknadsstab
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§ 12

Organisation av förvaltningen arbetsmarknad- och
kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Arbetsmarknad- och kompetensutveckling ska fortsätta att utgöra en egen
förvaltning.
2. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande samordning av kommunens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utgör nämnd för arbetsmarknads- och
kompetensutvecklingsförvaltningen med start från och med 2010-07-01.
3. Den direkta politiska ledningen av förvaltningen arbetsmarknad- och
kompetensutveckling delegeras av kommunstyrelsen till kommunstyrelsens
arbetsutskott med start från och med 2010-07-01.
4. Förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling får i uppdrag att samordna
och utvärdera kommunens arbetsmarknadsinsatser och avrapportera uppdraget till
kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2010-10-20.
5. Förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling får i uppdrag att lämna
förslag till kommunstyrelsen på vilket sätt samordning och samverkan ska
organiseras mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
omsorgsförvaltningen och förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling
och avrapportera uppdraget till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2010-10-20.
6. Socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad- och kompetensutveckling
får i uppdrag att gemensamt utarbeta ett förslag angående mottagande vid
arbetsmarknadsenheten och avrapportera uppdraget till kommunstyrelsens
arbetsutskott senast 2010-10-20.
7. Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningen arbetsmarknadoch kompetensutveckling utreda bildandet av ett Finsamförbund inom ramen för
Skåne Nordost och avrapportera uppdraget till kommunstyrelsens arbetsutskott
senast 2010-10-20.
Beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen utreddes och kartlades insatserna på
arbetsmarknadsområdet. Ett särskilt uppdrag utgjorde den framtida organisationen av
Arbetsmarknad - och kompetensutvecklingsförvaltningen. Styrkan i den nuvarande
organisationen ligger i kombinationen utbildning – arbetsmarknadsåtgärder dvs.
kompetensen kring vuxnas behov av stöd och åtgärder finns samlade på ett ställe.
Kommunstyrelsen bör utgöra nämnd för arbetsmarknads- och
kompetensutvecklingsförvaltningen eftersom arbetsmarknadsfrågor kommer att inta en
allt viktigare del av kommunens ansvarstagande. Målsättningarna inom de kommunala
Justering
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arbetsmarknadsinsatserna måste samordnas, konkretiseras och utvärderas. Det bör ligga
i arbetsmarknads- och kompetensförvaltningens uppdrag att inneha denna roll.
Något beslut om uppdelning av arbetsuppgifter mellan socialförvaltningen och
arbetsmarknadsenheten finns inte. Förvaltningarnas uppdrag måste definieras, detta
gäller framför allt personer som behöver rehabiliterande insatser innan de kan påbörja
sin utbildning vid arbetsmarknadsenheten.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 22 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
1. Arbetsmarknad- och kompetensutveckling ska fortsätta att utgöra en egen
förvaltning.
2. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande samordning av kommunens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utgör nämnd för arbetsmarknads- och
kompetensutvecklingsförvaltningen med start från och med 2010-07-01.
3. Den direkta politiska ledningen av förvaltningen arbetsmarknad- och
kompetensutveckling delegeras av kommunstyrelsen till kommunstyrelsens
arbetsutskott med start från och med 2010-07-01.
4. Förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling får i uppdrag att samordna
och utvärdera kommunens arbetsmarknadsinsatser och avrapportera uppdraget till
kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2010-10-20.
5. Förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling får i uppdrag att lämna
förslag till kommunstyrelsen på vilket sätt samordning och samverkan ska
organiseras mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
omsorgsförvaltningen och förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling
och avrapportera uppdraget till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2010-10-20.
6. Socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad- och kompetensutveckling
får i uppdrag att gemensamt utarbeta ett förslag angående mottagande vid
arbetsmarknadsenheten och avrapportera uppdraget till kommunstyrelsens
arbetsutskott senast 2010-10-20.
7. Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningen arbetsmarknadoch kompetensutveckling utreda bildandet av ett Finsamförbund inom ramen för
Skåne Nordost och avrapportera uppdraget till kommunstyrelsens arbetsutskott
senast 2010-10-20.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget med vissa synpunkter.
____________________
Sänt till:
utvecklingsavd
ak
Sn
Bun
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§ 13

Hovdala Trädhus
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner förslag om årlig uppföljning med kulturförvaltningen
beträffande Hovdala Trädhus budget och verksamhet. Vid underskott i budgeten under
år 2010 och 2011, som kan härledas till drift eller ökad hyreskostnad av anläggningen,
kan ekonomisk kompensation utgå. Kompensationsbelopp utgår till maximalt 250 000
kronor per år.
En eventuell kostnad finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Verksamheten i Hovdala trädhus är baserad på konferenser och möten. HIBAB äger
byggnaden och ansvarar för långsiktiga investeringar och underhåll. Tekniska kontoret
hyr anläggningen genom HIBAB och har ansvar för driftsunderhåll, skötsel,
grovstädning, soptömning med mera.
Från och med 2010 övertar Hässleholms kulturförvaltning/ Hovdala Slott verksamheten
i Trädhuset. Kulturförvaltningen tecknar nytt hyres- och driftsavtal med tekniska
kontoret.
Hässleholms kulturförvaltning övertar ansvar för bokning av konferenser och
arrangemang, avtalshantering mot externa konferensarrangörer, personalkostnader för
visningar och öppet hus. I samråd med kommunledningskontoret sköter
kulturförvaltningen marknadsföring samt utveckling av verksamheter i huset.
Kulturförvaltningen ska årligen redovisa Trädhusets kostnader och intäkter samt
verksamhet till kommunledningskontoret/ kommunikations- och marknadsstaben.
Skulle kostnader, som kan härledas till drift eller ökad hyra av huset, påvisa ett
underskott kan kulturförvaltningen kompenseras för dessa. Med drift avses
ventilationsanläggning, klimatpåverkande installationer, belysning, larm, brunn,
infiltrationsanläggning, snöröjning, låsning och bevakning.
Kompensation utgår till max 250 000 kronor
Tillika kan större inköp av inventarier eller byte av befintlig utrustning diskuteras med
kommunledningskontoret för eventuell överenskommelse av kostnadsfördelning.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 23 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag om årlig uppföljning med kulturförvaltningen beträffande Hovdala Trädhus budget och verksamhet. Vid underskott i budgeten under år
2010 och 2011, som kan härledas till drift eller ökad hyreskostnad av anläggningen, kan
ekonomisk kompensation utgå. Kompensationsbelopp utgår till maximalt 250 000 kronor per år.
En eventuell kostnad finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
____________________
Sänt till:
kommunikations- och marknadsstab
kulturförv
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§ 14

Tillsynsplan år 2010 för räddningstjänsten i Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsens antar förslaget till tillsynsplan år 2010 för räddningstjänsten i
Hässleholm.
Beskrivning av ärendet

Räddningstjänsten kontrollerar genom tillsyn att den enskilde uppfyller angivna krav i
lagarna Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (1988:868) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE). Bilagd tillsynsplan redovisar hur
Räddningstjänsten i Hässleholm planerar att utföra tillsyn enligt ovan nämnda lagar
under år 2010.
För Hässleholms kommun finns ett Handlingsprogram för skydd mot olyckor antaget av
Kommunfullmäktige (dat 2005-03-29). Handlingsprogrammet ska ses som en första
version som ska utvecklas framöver och skall ligga till grund för tillsynsplanen. Med
anledning av att befintligt handlingsprogram är en första version har denna tillsynsplan
till största del baserats på ansedda behov. Det brandförebyggande arbetet är för
Räddningstjänsten i Hässleholm ett prioriterat område och anses vara mycket viktigt.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 § 28 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsens antar förslaget till tillsynsplan år 2010 för räddningstjänsten i
Hässleholm.
_____________________
Sänt till:
rtj
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§ 15

Internbudget 2010 för räddningstjänsten
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner upprättad internbudget och investeringsbudget för 2010
för räddningstjänsten.
Beskrivning av ärendet

Räddningstjänsten har upprättat internbudget samt investeringsbudget för 2010 utifrån
tilldelad ram för 2010.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 § 29 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner upprättad internbudget och investeringsbudget för 2010
för räddningstjänsten.
____________________
Sänt till:
rtj
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§ 16

Uppföljning av intern kontroll 2009 samt intern kontrollplan
2010 för räddningstjänsten
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2009 samt fastställer intern
kontrollplan för 2010 för räddningstjänsten.
Beskrivning av ärendet

Räddningstjänsten har i enlighet med regler för intern kontroll gjort en uppföljning av
internkontrollplanen 2009 samt fastställt en intern kontrollplan för 2010. Planen för
2009 omfattar nio områden med varierande kontrollfrekvens.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 § 30 föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande:
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2009 samt fastställer intern
kontrollplan för 2010 för räddningstjänsten.
____________________
Sänt till:
rtj
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§ 17

Föreningsanslag 2010
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till föreningar för 2010 enligt bifogad förteckning.
242 000 kronor omdisponeras från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader
till kommunledningskontoret som delfinansiering av ärendet.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget.
Jäv

Lena Wallentheim (S) deltar inte på grund av jäv.
Margareta Sundin (S) tjänstgör istället.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun lämnar för närvarande bidrag till arton bygdegårdar eller
organisationer som bedriver uthyrning av allmänna samlingslokaler.
De bygdegårdsföreningar som driver dessa fastigheter med samlingslokaler bidrar
genom sitt stora ideella engagemang till att hålla vår landsbygd levande. De berörda
fastigheterna är välskötta och används både av föreningarna, av andra föreningar samt
hyrs ut till olika sammankomster som till exempel bröllop och födelsedagsfirande.
Inför 2010 har bygdegårdsföreningarna informerats om att bidraget eventuellt skulle
minska. I budget för 2010 har bidraget planerats minska med 300 000 kronor vilket
motsvarar cirka 25 % av 2009 års bidragsnivå.
Med hänvisning till det behov som finns av samlingslokaler runt om i vår kommun och
till det faktum att föreningarna sköter sina fastigheter på ett föredömligt sätt har
undertecknad undersökt möjligheten att inte genomföra hela den föreslagen besparing.
I samråd med kommunledningen föreslås därför att budgeten för bidrag till
bygdegårdsföreningar 2010 ökas med 242 000 kronor.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 § 31 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till föreningar för 2010 enligt bifogad förteckning.
242 000 kronor omdisponeras från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader
till kommunledningskontoret som delfinansiering av ärendet.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
ekonomistaben
ekonomi- och personalavd
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§ 18

Uppföljning av internkontrollplan 2009 för kommunledningskontoret
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2009 för
kommunledningskontoret.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontorets ekonomi- och personalavdelning har gjort uppföljning av
intern kontroll plan för kommunledningskontoret.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 § 32 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2009 för
kommunledningskontoret.
____________________
ekonomi- och personalavd
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§ 19

Internbudget 2010 för kommunledningskontoret
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till internbudget 2010 för kommunledningskontoret.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontorets ekonomi- och personalavdelning har upprättat internbudget
2010 för varje avdelning på kommunledningskontoret. Det är uppdelat per verksamhet
och kostnads/intäktskontogrupp.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 § 33 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till internbudget 2010 för
kommunledningskontoret.
Reservation
Tommy Nilsson, (S) deltar inte i beslutet.
____________________
Sänt till:
ekonomi- och personalavd
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§ 20

Genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg
Nordost
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner genomförande- och finansieringsavtal daterat 2010-0125 avseende Pågatåg Nordost.
Åtgärder inom projektet finansieras genom investeringsbudget 2011-2013.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C), Patrik Jönsson (SD) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till
förslaget.
Beskrivning av ärendet

Pågatåg Nordost är ett projekt med syfte att förstärka den regionala tågtrafiken i Skåne
nordost.
I samverkan med näringsliv, Region Skåne, Regionförbundet södra Småland, kommuner i nordöstra Skåne och i södra Småland samt Banverket har man utrett möjligheterna
att förstärka och utveckla den regionala trafiken. Förslaget innebär att man så långt som
möjligt ska utnyttja befintliga banor och befintlig tillgång till tåg i så hög utsträckning
som möjligt.
Genomförandeavtalet berör fem befintliga sträckningar
Hässleholm- Alvesta – Växjö
Hässleholm – Kristianstad - Karlshamn
Hässleholm – Malmö
Hässleholm – Helsingborg
Hässleholm – Markaryd – (Halmstad)
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 § 34 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner genomförande- och finansieringsavtal daterat 2010-0125 avseende Pågatåg Nordost.
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§ 21

Överlåtelse av servicehus till AB Hässleholmsbyggen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms kommun säljer åtta servicehus (fastigheter för särskilt boende), enligt
bilaga 1, till AB Hässleholmsbyggen för 185 miljoner kronor.
Hässleholms kommun erhåller som betalning från AB Hässleholmsbyggen en säljrevers
på 185 miljoner kronor. En marknadsmässig ränta ska årligen betalas till Hässleholms
kommun på den aktuella reversfordran.
Årshyran för kommunens blockförhyrning ska 2010 uppgå till 34 miljoner kronor.
Hyran för lokaler ska vara indexreglerad motsvarande 75 % av KPI. Hyran ska vara
anpassad till KPI för oktober 2009.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun och de av kommunen helägda bolagen äger tillsammans en stor
mängd fastigheter. Fastigheterna representerar ett stort ekonomiskt värde och därför är
det viktigt att dessa fastigheter förvaltas så effektivt och rationellt som möjligt. En
översyn om ägande och organisation kring dessa fastigheter har påbörjats och som ett
led inom denna översyn har bland annat frågan om en eventuell överlåtelse av
kommunens äldreboende till AB Hässleholmsbyggen diskuterats.
Utredning i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under hösten 2009 gjort en förfrågan till AB
Hässleholmsbyggen (HBAB) om bolaget är intresserade av att köpa åtta servicehus av
Hässleholms kommun (kommunen). Representanter för HBAB har ställt sig positiva till
att köpa berörda fastigheter.
Som en del av diskussionerna kring ett övertagande av berörda fastigheter har bland
annat prisbilden diskuterats. Kommunen har låtit Öhrlings PricewaterhouseCoopers
(Öhrlings PWC) hjälpa till med en värdering av de berörda fastigheterna samt analys av
de skattemässiga effekterna. Även kommunledningskontorets ekonomistab har gjort en
översyn av de ekonomiska konsekvenserna i kommunens räkenskaper vid en eventuell
överlåtelse av berörda fastigheter till HBAB.
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I utredningarna har bland annat följande framkommit:
 kommunen erbjuder HBAB att köpa aktuella fastigheter för 185 miljoner kronor
 det bokförda värdet på fastigheterna uppgår vid avstämningstillfället till 165,9
miljoner kronor
 kommunen erhåller en reavinst på cirka 19,1 miljoner kronor (185-165,9)
 ingen skatt betalas på beräknad reavinst
 den aktuella köpeskillingen bedöms som marknadsmässig av Öhrlings PWC
 kommunen återför cirka 6 miljoner kronor till kommunmomssystemet
(Ludvikamomsen)
 kommunens internhyra ersätts av en extern hyreskostnad
 kommunen ”blockhyr” samtliga berörda fastigheter av HBAB
 föreslagen kontraktstid avseende förhyrningen är 15 år
 kostnaden för kommunens blockförhyrning ska första året uppgå till 34,0
miljoner kronor exklusive verksamhetsvaktmästare. Hyreskostnaden är
marknadsanpassad
 årshyran för lokaler ska vara indexreglerade. Index ska vara KPI. Den årliga
förändringen ska motsvara 75 % av förändringen i KPI. Hyran ska vara
anpassad till KPI för oktober 2009
 överlåtelsen kommer att ske genom fastighetsregleringar vilket innebär en
kostnadsbesparing på cirka 5,6 miljoner kronor jämfört med vanligt köp
 kommunen får momsavdrag på 18 % av hyresbeloppet vilket innebär en lägre
hyreskostnad jämfört med att kommunen själv hade ägt fastigheterna
 HBAB erlägger betalning för berörda fastigheter genom ett reverslån från
kommunen
 reverslånet knyts till marknadsmässig ränta (motsvarande ett 5-års lån utan
kommunal borgen)
 överlåtelsen av fastigheterna till HBAB beräknas ge en årlig kostnadsbesparing
på cirka 2,5-4,0 miljoner kronor per år
 eventuella personalförändringar på grund av fastighetsöverlåtelsen är inte
beaktade i denna utredning.
En samordning av kommunens fastigheter med äldreboenden i HBAB:s regi kan
förutom en årlig kostnadsbesparing på 2,5-4,0 miljoner kronor motiveras av olika skäl.
Dessa motiv kan bland annat vara:
möjlighet till en mer effektiv fastighetsförvaltning
lättare att anställa och behålla specialistkompetens
eventuella stordriftsfördelar i form av:
underhåll och uppgraderingar av administrativa system
ansvar för projektering och projektledning
utbildning och utveckling av personal
minskad intern administration
upphandling av varor och tjänster.
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En samordnad fastighetsförvaltning behöver inte betyda att alla dessa fördelar kan
infrias men en större samlad fastighetsförvaltning bör skapa ökade möjligheter för att
åstadkomma dessa effekter.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-03 § 35 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms kommun säljer åtta servicehus (fastigheter för särskilt boende), enligt bilaga 1, till AB Hässleholmsbyggen för 185 miljoner kronor.
Hässleholms kommun erhåller som betalning från AB Hässleholmsbyggen en säljrevers
på 185 miljoner kronor. En marknadsmässig ränta ska årligen betalas till Hässleholms
kommun på den aktuella reversfordran.
Årshyran för kommunens blockförhyrning ska 2010 uppgå till 34 miljoner kronor. Hyran för lokaler ska vara indexreglerad motsvarande 75 % av KPI. Hyran ska vara anpassad till KPI för oktober 2009.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) och Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget.
_____________________
Sänt till:
ekonomistaben
HBAB
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§ 22

Kompletteringsbudget 2010 - antagande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2010
inklusive speciella satsningar och neddragning av ramarna på grund av minskade
kostnader för avtalsförsäkringar.
Den ökade investeringsvolymen för 2010 finansieras genom upplåning.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget.
Reservation

Per-Åke Purk (V), Peter Groth (MP), Tommy Nilsson (S) och Patrik Jönsson (SD)
meddelar att partiernas ledamöter inte deltar i beslutet.
Beskrivning av ärendet

I bifogad bilaga presenteras förslaget till kompletteringsbudget 2010. Totalt föreslår
budgetberedningen att 2,0 mnkr överförs till förvaltningarna inklusive 0,5 mnkr för
kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp 1. De 2,0 mnkr
finansieras dels genom att 0,5 mnkr ianspråktas ur kontot kompensation för ökade
driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp 1 och resterande 1,5 mnkr
finansieras av årets resultat.
I övrigt budgeteras de senast kända uppgifterna avseende skatteunderlagsprognoser och
pensionskostnaderna.
I förslaget ingår även vissa speciella satsningar enligt bilaga 1 och neddragning av
ramarna på grund av minskade kostnader för avtalsförsäkringar enligt bilaga 2. Totalt
innebär förslaget att det budgeterade årets resultat för 2010 blir 54,2 mnkr.
I förslaget till investeringsbudget föreslås 81,0 mnkr överföras till 2010 och den ökade
investeringsvolymen finansieras genom upplåning.
På sammanträdet läses en rättelse upp. Denna kommer att vara inarbetad till
kommunfullmäktige.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-03 § 36 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2010 inklusive speciella satsningar och neddragning av ramarna på grund av minskade kostnader för avtalsförsäkringar.
Den ökade investeringsvolymen för 2010 finansieras genom upplåning.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget.
Reservation
Tommy Nilsson, (S) deltar inte i beslutet.
_____________________
Sänt till:
ekonomistaben
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§ 23

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Kommunchef Johan Eriksson informerar om frågor som behandlats i Skåne Nordost
samarbetet.
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§ 24

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2009/914
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll till och med 200912-07, anställningsavtal
2009/935
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Framställningar till och yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och fastighetsbildning beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-12-11
2010/23
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Framställningar till och yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och fastighetsbildning beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2010-01-13
2009/934
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2009-12-16
2010/22
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2010-01-13
2009/936
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-12-17
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2010/24
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2010-01-13
2010/112
250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar m.m. upp till ett belopp om
högst 200 000 kronor beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 201002-15
2010/113
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Exploateringsbudget beslutad av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2010-02-15
2010/114
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2010-02-15
2010/115
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Framställningar till och yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och fastighetsbildning beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2010-02-15
2010/116
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2010-02-15
2009/904
040
Kommunledningskontoret ekonomistab – Lönekompensation för 2009 och 2010
avseende 2009 års avtal
2010/111
020
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Arbetsmarknadsstatistik januari 2010
2010/50
174
Räddningstjänsten – Beslut om dispens att sota själv har beviljats enligt lista daterat
2010-01-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2009-12-02, 2009-12-16,
2010-01-13 och 2010-01-18.
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§ 25

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2010/30
040
Kommunledningskontoret ekonomistab – Finansrapport december 2009
2010/104
040
Kommunledningskontoret ekonomistab – Utvärdering av placeringsverksamheten 2009
2010/120
040
Barn- och utbildningsförvaltningen – Intern kontrollrapport för 2009
2010/121
040
Stadsbyggnadskontoret – Internbudget 2010 för byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret, bn § 24
2009/385
612
Skolinspektionen – Ansökan från Baggium Utbildning om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola Markaryds Praktiska gymnasieskola i Markaryds kommun,
Skolinspektionen avslår ansökan
2009/352
612
Skolinspektionen – Ansökan från Lars Sonesson, fysisk person, om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Frostagymnasiet i Höörs
kommun, Skolinspektionen beviljar ansökan
2009/409
612
Skolinspektionen – Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och statlig
tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Osby Praktiska Gymnasium i
Osby kommun, beslutet innehåller rättelse ersätter beslut från 2009-12-16, rätt till
bidrag
2009/925
612
Skolinspektionen – Beslut (34-2009:3841) Inriktning på en utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Framtidsgymnasiet i Kristianstads kommun
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2009/350
612
Skolinspektionen – Beslut 32-2009:1310 Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om
rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan i Kristianstads
kommun
2009/350
612
Skolinspektionen – Ändrat beslut ang ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige
AB för utbildningen Stylist – Skönhet och hälsa
2010/109
612
Skolinspektionen – Beslut ansökan från Hushållssällskapet Kompetensutveckling i Syd
AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för fristående gymnasieskola,
Önnestadsgymnasiet i Kristianstads kommun
2009/360
612
Skolinspektionen – Beslut ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag
och statligt bidrag, berättigas för utbildningen frisörprogrammet vid John
Bauergymnasiet i Hässleholm
2010/35
000
Strålsäkerhetsmyndigheten – Solarieverksamhet i kommunal regi
2009/919
020
Statens folkhälsoinstitut – Nationella tobaksuppdraget
2010/8
009
Region Skåne Koncernkontoret – Budget och verksamhetsplan 2010 med plan för åren
2011 till 2012
2010.4
Region Skåne Regionfullmäktige – Protokollsutdrag § 164 Regional folkhälsostrategi –
revidering
2009/915
014
Region Skåne Regionala tillväxtnämnden – Förslag till åtgärdsplaner för
transportinfrastruktur 2010-2011 - sammanställning
2009.4660
Samarbetskommittén Skåne Nordost – Skåne Nordost protokoll 2009-12-10
2010.67
Länsstyrelsen i Skåne län – Våld i nära relationer – regional överenskommelse om
samverkan
2009.4726
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd – De svenska musik- och kulturskolorna – en unik
tillgång att slå vakt om!
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2009/924
109
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar beredning för arbetsmarknads- och
näringslivsfrågor daterat 2009-11-27
2009/926
799
Stockholms universitet, Kammarkollegiet – Kvalitetskriterier vid anlitande av
kontakttolkar
2010.237
Region Skåne Regionala tillväxtnämnden – Dagordning 2010-01-29
2010/65
860
Region Skåne Kulturnämnden – Plan för dialog och samverkan med kommunerna
2010/69
730
Sveriges Kommuner och Landsting – Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg
2010/98
133
Migrationsverket – Organiserad vidareflyttning
2010/85
760
Sveriges Kommuner och Landsting – Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om stöd till implementering av nationella riktlinjer för
missbruks- och boendevården
2010/81
109
Skåne Nordost – Skåne Nordost styrelseprotokoll 2010-01-28
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