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Diarienummer

2009-04-29

§ 86

Information om eventuell pandemi

MAS Karin Thorsell informerar om att pandemi kan befaras med stor sannolikhet.
Kommunen har beredskap för pandemi. Planen kan sättas i verket vid behov.
Information finns på hemsidan.

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2009/289 048

§ 87

Bidrag till föreningar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Bidrag beviljas till föreningar för 2009 enligt bifogad förteckning.
Yrkande

Lars-Göran yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jäv

Lena Wallentheim (S) deltar på grund av jäv beträffande Emmaljunga
byggnadsförening inte i beredningen eller beslutet. Istället tjänstgör Margareta Sundin
(S).
Beskrivning av ärendet

Ekonomistaben har upprättat underlag för föreningsbidrag 2009 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Ändring föreslås av bidraget till Medborgarhusföreningen till 58 300 kronor.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 98 beslutar föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Bidrag beviljas till föreningar för 2009 enligt bifogad förteckning, dock med ändring
beträffande en förening.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2009/290 605

§ 88

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala
vuxenutbildningen i Hässleholms kommun 2009/2010
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen fastställer interkommunala ersättningar för 2009/2010 enligt
föreliggande förslag.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har utifrån fastställd
beräkningsmodell tagit fram förslag till interkommunala ersättningar för utbildningar
vid kommunala vuxenutbildningar 2009/2010.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 101 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen fastställer interkommunala ersättningar för 2009/2010 enligt föreliggande förslag.

____________________
Sänt till:
ak
Kfs

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2008/660 101

§ 89

Motion gällande hemtjänstens inrapporteringssystem
”Intraphone” – svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande
enligt § 7/2009.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag på
arbetsutskottets förslag.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I detta instämmer John
Bruun (FP).
Proposition 1

Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om
det ska återremitteras och finner att det skall avgöras idag.
Proposition 2

Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag enligt
Tommy Nilssons (S) yrkande och dels avslag på arbetsutskottets förslag enligt Patrik
Jönssons (SD) yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD), har inlämnat en motion i vilken han yrkar att hemtjänsten ska byta
ut eller avskaffa inrapporteringssystemet ”Intraphone”.
Motionen föreslås bli avslagen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande.
Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen enligt sitt beslut § 7/2009 och beslutar
föreslå att motionen avslås. Nämnden framhåller att avtalet om Intraphone gäller till
och med 2010-07-01 och inte kan avslutas utan stora kostnader. Utvärdering kommer
att ske. Nämnden redovisar förväntade fördelar efterhand som rutinerna fungerar allt
bättre.

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
Forts. § 89

2008/660 101
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 102 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande
enligt § 7/2009.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.

____________________
Sänt till:
On

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8 (31)

Diarienummer

2009-04-29
2008/208 101

§ 90

Motion gällande kommande byggnation på T4-området – svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Byggnadsnämndens yttrande
enligt § 69, 2009-03-10.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag genom att bifalla motionen.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels avslag
på det och finner förslaget bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD), har inlämnat en motion i vilken han yrkar att den kommande
byggnationen på T4-området uppförs i den för området karakteristiska och tidstypiska
stil som de befintliga byggnaderna har.
Byggnadsnämnden har yttrat sig enligt § 69, 2009-03-10 att den nya bebyggelsens
utformning inom T4-området har utförligt behandlats i planarbetet och utformningen
regleras i gestaltningsprogrammet som tillhör detaljplanerna.
Synpunkter på detaljplaneförslag ska lämnas vid samråd och utställning för att kunna
beaktas i planarbetet. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument där processen
kring arbetet med att ta fram en detaljplan regleras i plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden yrkar att motionen avslås.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 103 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Byggnadsnämndens yttrande
enligt § 69, 2009-03-10.
Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 (31)

Diarienummer

2009-04-29
Forts. § 90

2008/208 101
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar bifall till förslaget.

____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2009/203 022

§ 91

Inrättande av instegsjobb inom de kommunala
förvaltningarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta 30 instegsjobb inom de kommunala
förvaltningarna.
Kommunchefen får samordningsansvaret för genomförandet med möjlighet till
delegation.
Yrkanden

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I detta instämmer
Tommy Nilsson (S).
Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på arbetsutskottets förslag
och finner det bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Instegsjobb har tillkommit för att flyktingar/invandrare snabbare ska lära sig språket
och få en anställning. Arbetsförmedlingen kan maximalt bevilja kommunen ett bidrag
till lönekostnader med 75 %, dock maximalt 750 kronor per dag. Socialnämnden kan
bidra med resterande 25 %, dock maximalt 5 400 kronor per månad av lönekostnaderna
i stället för att betala introduktionsersättning till den enskilde.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 106 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 (31)

Diarienummer

2009-04-29
Forts. § 91

2009/203 022
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta 30 instegsjobb inom de kommunala
förvaltningarna.
Kommunchefen får samordningsansvaret för genomförandet med möjlighet till
delegation.
____________________
Sänt till:
Sn

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2009/198 316

§ 92

Taxa – höjning av parkeringsavgifter
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. P-avgiften inom zon 1 ändras från 5 kronor per timme till 7 kronor per timme.
2. P-avgiften inom zon 2 ändras från 2 kronor per timme till 4 kronor per timme.
3. Parkeringsgaraget i kvarteret Färgaren och Köpmannen ingår i zon 1.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till punkt 3 och avslag på punkt 1 och 2.
Proposition 1

Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på punkt 3 och finner det
bifallet.
Proposition 2

Ordföranden ställer därefter beträffande punkt 1 och 2 proposition på dels bifall och
dels avslag och finner dem bifallna.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag gällande förbättring av
parkeringsförhållandena i centrala Hässleholm.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 108 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
P-avgiften inom zon 1 ändras från 5 kronor per timme till 7 kronor per timme.
P-avgiften inom zon 2 ändras från 2 kronor per timme till 4 kronor per timme.

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
Forts. § 92

2009/198 316
Parkeringsgaraget i kvarteret Färgaren och Köpmannen ingår i zon 1.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2009/195 319

§ 93

Uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark
Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras till tekniska nämnden.
Yrkande

Pär Palmgren (M) yrkar återremiss av ärendet. I detta instämmer Patrik Jönsson (SD).
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag gällande taxan för uteserveringar i och
utanför centrala Hässleholm.
Ändringen är att upplåtelsen omfattar ytterligare 1 månad, oktober.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 109 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Upplåtelse av uteservering inom allmän platsmark gäller mellan1 april och 31 oktober.
____________________
Tn
Kfs

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2009/196 316

§ 94

Taxa – felparkeringsavgifter på parkeringsplatser avsedda för
rörelsehindrade
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Taxan för otillåten parkering inom parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade höjs
till 1 000 kronor.
Yrkanden

Patrik Jönsson (SD) yrkar höjning till 700 kronor.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I detta instämmer Robin
Gustavsson (KD) och Lena Wallentheim (S).
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Robin Gustavssons (KD) m.fl. yrkande
om bifall till arbetsutskottets förslag och del Patrik Jönssons (SD) yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden föreslår att taxan för otillåten parkering inom p-platser avsedda för
rörelsehindrade höjs till 1 000 kronor.
Parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade används till stor del av parkerarna som
inte har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Missbruket av parkeringsplatserna
medför stora olägenheter för de rörelsehindrade. Ett försök att komma till rätta med
detta problem är att höja taxan för otillåten parkering inom parkeringsplatser avsedda
för rörelsehindrade från 600 kronor till 1000 kronor.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 110 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
Forts. § 94

2009/196 316
Taxan för otillåten parkering inom parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade höjs
till 1 000 kronor.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2009/172 007

§ 95

Granskning av kommunens byggkostnader – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och
överlämnar det till revisorerna. Kommunstyrelsen understryker vikten av att i
möjligaste mån bygga i lågkonjunktur.
Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer har låtit Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers
granska kommunens byggkostnader och byggprocess. Denna granskning har renderat i
en revisionsrapport ”Byggkostnader”, daterad 2008-02-25.
Lokalförsörjningsavdelningen inom kommunledningskontoret har fått i uppdrag att
yttra sig.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 111 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och
överlämnar det till revisorerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott understryker vikten av
att i möjligaste mån bygga i lågkonjunktur.
____________________
Sänt till:
klk – lokalförs.avd
revisorerna

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2009/253 048

§ 96

Bidrag till Lekakuten
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Fritidsnämnden svarar för administrering av utbetalning till Hässleholms IF för
Lekakuten på Ljungdalaområdet under 2009 med 400 000 kr varav 100 000 från
fritidsnämndens medel för integration och 150 000 kronor från kommunstyrelsens
medel för integration.
150 000 kronor tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Fritidsnämnden upprättar avtal med Hässleholms IF avseende verksamheten Lekakuten
under 2009.
Fritidsnämnden ansvarar för styrning, uppföljning, tillsyn och redovisning av
verksamheten i likhet med de föreningsdrivna fritidsgårdarna.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms IF (HIF) har sedan våren 2008 bedrivit ungdomsverksamheten Lekakuten
på Ljungdalaområdet. Under 2008 ersattes HIF för sin verksamhet av kommunen med
219 000 kr.
Den verksamhet som barn och ungdomar i åldern 7-12 år har haft tillgång till genom
Lekakuten har skapat förhoppning om en fortsättning i någon form även under 2009.
Lekakuten skulle kunna fortsätta vara en verksamhet i väntan på Mötesplats Ljungdala
som beräknas vara på plats redan till sommaren 2009 och med full verksamhet under
2010. Under 2009 ersätts HIF med 400 000 kr för verksamheten Lekakuten under förutsättning att fritidsförvaltningen ansvarar för styrning, uppföljning och tillsyn av verksamheten.
För 2010 kommer inget bidrag till HIF och Lekakuten att utgå.

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
Forts. § 96

2009/253 048
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 115 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Fritidsnämnden svarar för administrering av utbetalning till Hässleholms IF för Lekakuten på Ljungdalaområdet under 2009 med 400 000 kr varav 100 000 från fritidsnämndens medel för integration och 150 000 kronor från kommunstyrelsens medel för
integration.
150 000 kronor tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Fritidsnämnden upprättar avtal med Hässleholms IF avseenden verksamheten Lekakuten under 2009
Fritidsnämnden ansvarar för styrning, uppföljning, tillsyn och redovisning av verksamheten i likhet med de föreningsdrivna fritidsgårdarna.
____________________
Sänt till:
Fn
klk – utvecklingsstab
klk - ekonomienhet

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2009/86

048

§ 97

Tätortsbidrag
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna.
Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret betalar ut tätortsbidrag för år
2009 till de administrerande föreningarna i Vittsjö, Sösdala, Hästveda, Bjärnum,
Tyringe och Vinslöv.
Jäv

Robin Gustavsson (KD) deltar inte i behandlingen och beslutet i ärendet. Winnie
Aronsson (FP) tjänstgör.
Beskrivning av ärendet

Det framgår av de inlämnade handlingarna att bidraget hanteras på ett bra sätt och enligt
gällande reglemente. Det ger ökade förutsättningar för olika aktiviteter på orterna. Det
framgår också att kommunens bidrag medfört att andra organisationer och föreningar
bidragit med ekonomiska medel. På så sätt har tillgängligt belopp växlats upp.
Sannolikt har dessutom ytterligare arrangemang kunnat genomföras.
Om den ideella tid som satsats också skulle värderas i krontal har de verkliga
kostnaderna varit mångfalt högre. I de fall ideell tid har åsatts ett ekonomiskt värde
(förekommer i olika EU-program) anges värdet ofta till 175 kr per timme.
Flera av de administrerande föreningarna arbetar också fram utmärkta handlingsplaner
avseende aktiviteter under de närmast kommande åren. Dessa aktivitetsplaner arbetas
fram i samverkan med föreningsliv och lokalbefolkning på respektive ort.
Följande organisationer, som tilldelats tätortsbidrag år 2008, har kommit in med
redovisningar av beviljade medel, fastställda bokslut och revisionsberättelser. Bidraget
har i samtliga fall använts till stöd för arrangemang och aktiviteter som har till syfte att
stärka ortens roll som mötes- och handelsplats.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 116 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna.
Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
Forts. § 97

2009/86

048

Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret betalar ut tätortsbidrag för år
2009 till de administrerande föreningarna i Vittsjö, Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Tyringe och Vinslöv.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstab
klk - ekonomienhet

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-29
2008/223 101

§ 98

Motion angående busstrafik till och från Stoby – svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan vidtagna åtgärder avslå
motionen.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och bifall till motionen.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels avslag
på det och finner det bifallet.
Reservation

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Thomas Rasmusson, s, föreslog i motion att kommunfullmäktige skulle ge
kommunledningskontoret i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken
till och från Stoby.
Kommunledningskontoret svarar 2009-02-24 att busslinjen till Stoby byggts ut med
flera turer till tidtabellskiftet 08/09.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 118 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan vidtagna åtgärder avslå motionen.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
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2008/223 101
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels framlagt förslag och dels bifall till motionen och
finner framlagt förslag bifallet.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstaben
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§ 99

Delegationsregler för kommunstyrelsen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen föreslås ändra delegationsreglerna för kommunstyrelsen enligt vad
som framgår av bilaga.
Beskrivning av ärendet

Sedan det nya kommunledningskontoret påbörjat sin verksamhet har det
uppmärksammats att det till följd av den nya organisationen är önskvärt att i vissa delar
ändra delegationsreglerna för kommunstyrelsen. Sålunda föreslås det att i vissa fall att
delegat skall vara stabschef eller avdelningschef i stället för som nu förvaltningschef. –
Med stabschef avses någon av de fyra cheferna i staben.
Vid genomgång av delegationsreglerna har dessutom uppmärksammats att det finns
anledning att ändra reglerna på vissa andra punkter. Samtliga ändringar framgår av
bilaga. – Någon ändring av de två första sidorna av reglerna bestående av löptext
föreslås inte.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 119 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen föreslås ändra delegationsreglerna för kommunstyrelsen enligt vad
som framgår av bilaga.
./.Bilaga
____________________
Kfs

Justering

UW

PJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2009-04-29

§ 100

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Information läggs till handlingarna.
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§ 101

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2009/310
021
Kommunledningskontorets ekonomistab – Delegationsbeslut om lönekompensation för
2009 avseende 2008 års avtal för Vårdförbundet
2009/326
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 2009-04-15
2009/327
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 200904-15
2009/325
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2009-04-15
2009/328
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Exploateringsbudget beslutad av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-04-15
2009/296
005
Kommunledningskontorets IT-avdelning – Delegationsbeslut – Ny väg för anslutning
av telestationen i Strandböke
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2009/278
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll avseende
anställningsavtal till och med 2009-03-23, undertecknat av förvaltningschef
2009/280
174
Räddningstjänsten – Delegationsprotokoll dispens att sota själv har beslutats enligt
delegation till och med 2009-03-24
2009/315
174
Räddningstjänsten – Delegationsprotokoll dispens att sota själv har beslutats enligt
delegation till och med 2009-03-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2009-03-18, 2009-03-25.
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§ 102

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2009/298
040
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Finansrapport per mars 2009
2009/302
040
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Kommunal månadsstatistik per mars 2009
2009/342
049
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Månadsrapport avseende
kapitalförvaltningen
2009/364
042
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Budgetuppföljning per 2009-03-31
2009/312
313
Tekniska kontoret – Vägförening Stjärneholmsvägen – Hässleholms kommun ska inte
överta samfällighetsföreningens väghållningsansvar
2009/339
100
Regionfullmäktige, Region Skåne – Föredragningslista inför möte 2009-04-28
2009/329
100
Sveriges Kommuner och Landsting – Inbjudan till kartläggning av kommunens
samverkan med civilsamhället, sista anmälningsdag 5 juni 2009
2008/340
612
Skolverket – Rättelsebeslut 2009-04-08, ansökan från Hushållningssällskapets
Kompetensutveckling i Syd AB avslås av Skolinspektionen
2009/317
109
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar från 2009-03-27 angående statens
bidragsnivå till kommuner för flyktingmottagande – SOU 2008:58
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2009/316
109
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar från 2009-03-27 angående samarbete
och agerande kring kollektivtrafik och transportinfrastrukturinvesteringar
2009/303
109
Kommunförbundet Skåne – Hälso- och sjukvårdsöverenskommelse samt
rekommendation att inte ingå i separata förhandlingar med Region Skåne
2009/304
109
Drogkampen - Drogkampen
2009/330
109
Kommuninvest – Årsredovisning 2008
2009/319
709
Barnombudsmannen – Årsrapport, Kom närmare
2009/282
100
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut om tillstånd till tävling på väg ”Lille Mats
Rallysprint”
2009/311
109
Svenska kyrkan, Lunds stift – Ändring i församlingsindelningen berörande Hässleholm
och Stoby församlingar i Hässleholms kommun
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§ 103

Ställföreträdande kommunchef
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Biträdande kommunchef Bengt-Arne Persson ska tillika förordnas som
ställföreträdande kommunchef enligt föreliggande förslag.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-15 § 186 att utse ekonomichefen Bengt-Arne
Persson till biträdande kommunchef från och med 2008-11-01 tills vidare. Rollen som
biträdande kommunchef innebär ett kontinuerligt ansvar för särskilt definierade
ledningsuppgifter inom kommunledningskontoret. Biträdande kommunchef har dock
inte något formellt uppdrag att fullgöra kommunchefens uppgifter vid ordinarie
kommunchefs frånvaro. För att minska sårbarheten i organisationen föreslås därför att
biträdande kommunchefens uppdrag kompletteras med ett förordnande gällande
permanent ställföreträdarskap för ordinarie kommunchef. Det innebär att kommunen i
formell mening alltid har en tjänsteförrättande kommunchef vid ordinarie kommunchefs
frånvaro eller annat förhinder att tjänstgöra.
_____________________
klk – kommunchef
klk – bitr. kommunchef
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§ 104

Generell fullmakt för kommunchefen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen generell fullmakt enligt framtaget
förslag.
Beskrivning av ärendet

Det har uppmärksammats att kommunchefen behöver generell fullmakt att teckna
kommunens firma i alla löpande ärenden inom kommunens verksamhetsområde, i vilka
ärenden firma inte ska tecknas på annat sätt enligt kommunstyrelsens och övriga
nämnders reglementen eller till följd av särskilt beslut av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller annan kommunal nämnd.
./.Bilaga fullmakt
________________________
Sänt till:
klk - kommunchef
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