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Diarienummer

2009-11-18

Information

Kommunchef Johan Eriksson informerar om den strategiska generalplanen med de tre
ledorden: attraktivitet, koncernkultur och ekonomi på kort och lång sikt.

Justering

UW

P-Å P

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-18
2009/784 252

§ 225

Förvärv av fastigheten Hässleholm Tormestorp 7:102
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Fastigheten Hässleholm Tormestorp 7:102 förvärvas från Reimond Larsson och
Gösta Friman för en köpeskilling om 475 000 kronor och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpekontrakt.
2. Finansiering sker genom exploateringsavdelningens investeringsbudget, verksamhet
213.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Fastigheten är belägen cirka 150 meter söder om Finjasjöns sydsida. Fastigheten är
omgärdad på tre sidor av Tormestorpsån via en s.k. meandring av åfåran. Detta innebär
att ån slingrar sig fram och att åfåran eroderar nedströms och på yttersidan av
åkrökarna. Denna naturerosion pågår oupphörligt enl. naturlagarnas principer, varvid
slutligen åfåran kommer att genombryta jordlagren och ge åfåran en rak sträckning. För
berörd fastighet skulle detta innebära att området kommer att bli avskuret och
kringgärdat av vatten på alla sidor.
Ovannämnda plus senare års osäkra vattennivå för Finjasjön indikerar kraftigt att
området är olämpligt för bebyggelse.
Avstyckningsplan, som avsåg att reglera bebyggelse för detta område och omgivande
områden, finns från 1939. Denna plan avsåg bebyggelse av enkel och odefinierad
karaktär av typ fritidshus för sommarboende. Berörd fastighet blev avstyckad 1956. Ny
detaljplan har gjorts 1981, vilken avsåg att ersätta den gamla avstyckningsplanen fullt
ut. I denna plan har man bland annat reglerat byggrätter och byggbestämmelser. För
berörd fastighet angav planen upplagsområde för båtar. Fastighetsägarna till
Tormestorp 7:102 överklagade planen, vilket ledde till att Tormestorp 7:102 undantogs
från planen och att den gamla avstyckningsplanen fortsatte att gälla endast för berörd
fastighet.
Objektets taxeringsvärde är enl. 2009/2008 års taxering 316 tkr, vilket innebär att K/T
talet (nyckeltal för relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde) är 1,50. Detta
värde bedöms ligga i underkant vid försäljning av fastigheter.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-18
Forts § 225

2009/784 252
Frågan om förvärv har aktualiseras genom att en potentiell byggintressent har gjort en
förfrågan till stadsbyggnadskontoret om ev. byggmöjligheter. Dessa har bedömt att
fastigheten är olämplig för bebyggelse och föreslagit att kommunen skall förvärva
fastigheten.
Alternativet till fastighetsförvärv är att kommunen planlägger berört område och anger
området som allmän platsmark. Detta skulle innebära att kommunen både har en
skyldighet och en rättighet att lösa in området.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 266 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
4. Fastigheten Hässleholm Tormestorp 7:102 förvärvas från Reimond Larsson och
Gösta Friman för en köpeskilling om 475 000 kronor och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpekontrakt.
5. Finansiering sker genom exploateringsavdelningens investeringsbudget, verksamhet
213.
6. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

_____________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-18
2008/32

003

§ 226

Reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne – antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Regler och tillämpningsföreskrifter för
färdtjänsten i Östra Skåne och Riksfärdtjänsten i Östra Skåne” att börja gälla från och
med 2010-01-01.
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet
för färdtjänst och riksfärdtjänst” som underlag för fortsatta förhandlingar i syfte att
överföra huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till länets trafikhuvudman,
Region Skåne/Skånetrafiken från och med 2010-10-01.
Yrkande

Per-Åke Purk (V) yrkar avslag på ärendet.
Omröstning

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

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

Beställarrådet beslöt 2009-08-31 att tillstyrka förslagen till regelverk och
överlåtelseavtal för beslut i sina respektive kommuner.
Nuvarande färdtjänstreglemente började gälla 2006-01-01, flera av ändringarna jämfört
med tidigare avtal var en anpassning av reglerna så att ett flertal av kommunerna i Östra
Skåne fick liknande regelverk.
Under 2007 upprättades ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner i östra Skåne med
intentionen att träffa en överenskommelse om att överlåta kommunernas ansvar för
färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne som länets trafikhuvudman. Syftet med
samarbetet var att vinna drifts- och upphandlingsfördelar genom ökad kompetens,
delade kostnader för drift av beställningscentral samt samlad och samordnad trafik.

Justering

UW

P-Å P

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-18
Forts § 226

2008/32

003

Med samarbetsavtalet som grund har på uppdrag av ett beställarråd med politiker från
de olika kommunerna förslag till nya regelverk för färdtjänst tagits fram av ett
tjänstemannautskott med tjänstemän från de olika kommunerna. Regelverken är
likadana i alla tretton kommunerna. Motsvarande regelverk är sedan tidigare införda i
nordvästra Skåne och arbete pågår att få till stånd motsvarande i sydvästra Skåne.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 271 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Regler och tillämpningsföreskrifter för
färdtjänsten i Östra Skåne och Riksfärdtjänsten i Östra Skåne” att börja gälla från och
med 2010-01-01.
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet
för färdtjänst och riksfärdtjänst” som underlag för fortsatta förhandlingar i syfte att
överföra huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till länets trafikhuvudman,
Region Skåne/Skånetrafiken från och med 2010-10-01.
____________________
Sänt till:
On
Region Skåne

Justering
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Diarienummer

2009-11-18
2009/731 041

§ 227

Begäran om tilläggsanslag för utökade kostnader för
placeringar av barn och unga och försörjningsstöd
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Socialnämnden har begärt tilläggsanslag för ökade kostnader för placering av barn och
unga och försörjningsstöd med 8 575 000 kronor för 2009.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas i samband med 2010 års
kompletteringsbudget.
Yrkanden

Douglas Roth (M) yrkar att beslutet ska lyda: ”Socialnämnden har begärt tilläggsanslag
för ökade kostnader för placering av barn och unga och försörjningsstöd med 8 575 000
kronor för 2009. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas i samband med 2010
års kompletteringsbudget.”
I detta instämmer Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Douglas Roths
med fleras yrkande och finner Douglas Roths yrkande bifallet.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har haft stora kostnadsökningar för placeringar av barn och unga med
försörjningsstöd under senare delen av 2008 och under 2009. Samtidigt har socialnämndens budget 2009 minskats med totalt 1 695 tkr (0,5%+1%) enligt beslut i kommunfullmäktige. Nämndens prognostiserade underskott beräknades till totalt 8 575 tkr
per 31 augusti 2009. Förslag till besparingar har utarbetats, men kommer inte att ge
omedelbar effekt varför underskottet beräknas kvarstå vid årets slut.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 272 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader för placering av barn
och unga och försörjningsstöd med 8 575 000 kronor för 2009 avslås.
Ärendet behandlas i samband med 2010 års kompletteringsbudget.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Forts. § 227

2009/731 041
____________________
Sänt till:
Sn
klk – ekonomistab

Justering
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2009/532 045

§ 228

Kommunal borgen avseende Hässleholms Industribyggnads
AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunal borgen såsom för egen skuld lämnas till Hässleholms Industribyggnads AB
på ett belopp motsvarande bokfört värde på bolagets fastigheter, dock maximalt 100
miljoner kronor.
Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässleholms Industribyggnads AB
upphör att gälla.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beslutet skall gälla omedelbart.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Industribyggnads AB har för närvarande en låneskuld på 87,5 miljoner
kronor med en räntecap med förfallodag 2010-12-31. Lånet upptogs med ett
borgensbeslut kopplat till Norra station. Då denna fastighet nu är såld finns egentligen
ingen giltig säkerhet för detta lån. Eftersom det är svårt att helt synkronisera
fastighetsinnehav med upptagna lån vore det enklare med en allmän borgensram
motsvarande bokfört värde för bolaget, dock maximalt 100 miljoner kronor. Bokfört
värde beräknas uppgå till 116 miljoner per 2009-12-31, efter överlåtelsen av del av
Finja Mölleröd 2:1 (Garnisonen).
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 277 föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunal borgen såsom för egen skuld lämnas till Hässleholms Industribyggnads AB
på ett belopp motsvarande bokfört värde på bolagets fastigheter, dock maximalt 100
miljoner kronor.
Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässleholms Industribyggnads AB
upphör att gälla.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beslutet skall gälla omedelbart.
Justering
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P-Å P

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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Forts § 228

2009/532 045
____________________
Sänt till:
HIBAB
klk – ekonomi- och personalavd

Justering
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Diarienummer

2009-11-18
2009/788 141

§ 229

Projekt/uppdragsplan – arbetsmodell för internt samarbete
kring näringslivs- och etableringsfrågor
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunledningskontorets kommunikations - och marknadsstab får i uppdrag att
utveckla modell samt gemensamt arbetssätt för intern informationsöverföring,
samordning samt uppföljning av aktuella etablerings- och företagsärenden i
Hässleholms kommun i enligt med projekt/uppdragsplan.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet

Vid övergång till det nya kommunledningskontoret lades ansvaret för kommunens
näringslivsverksamhet på kommunikations- och marknadsstaben. I samband med
organisationsförändringen har även en översyn av näringslivsverksamheten påbörjats. I
detta arbete har önskemål om nya riktlinjer och förnyat arbetssätt framkommit
Syfte är att utveckla en stark samordnings- och servicefunktion för näringslivsfrågor på
Kommunledningskontoret som har att tillse att kommunens olika berörda förvaltningar
samverkar kring etablerings- och myndighetsfrågor för att underlätta för näringslivets
kontakter med kommunen.
Uppdraget innebär även att långsiktigt medverka till utveckling av en kompetent och
stark organisation/verksamhet för näringslivsrelaterade tillväxtfrågor.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 279 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunledningskontorets kommunikations - och marknadsstab får i uppdrag att
utveckla modell samt gemensamt arbetssätt för intern informationsöverföring,
samordning samt uppföljning av aktuella etablerings- och företagsärende i Hässleholms
kommun i enligt med projekt/uppdragsplan.
___________________
Sänt till:
klk – kommunikations – och marknadsstab
Justering
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2009/775 020

§ 230

Projekt/uppdragsplan – Den goda arbetsplatsen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till projekt/uppdragsplan ”Den goda arbetsplatsen” godkänns.
Yrkanden

Patrik Jönsson (SD) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag.
Irene Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition 1

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

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

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

Personalchefen har upprättat en projekt/uppdragsplan ” Den goda arbetsplatsen”.
Bakgrunden är att trygga kompetens- och personalförsörjningen och syftet är att skapa
strategier för att klara kompetens- och personalförsörjning.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 280 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Förslag till projekt/uppdragsplan ”Den goda arbetsplatsen” godkänns.
____________________
Sänt till:
klk – personalstab

Justering
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Diarienummer

2009-11-18
2009/797 012

§ 231

Projekt/uppdragsplan - Målstyrningsprojekt
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Förslag till projekt/uppdragsplan för att ta fram en modell för målstyrning godkänns.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun införde inför 2008 ett förändrat arbete med övergripande
målstyrning. Arbetet innebär ett minskat antal övergripande mål som sedan ska brytas
ned i nämnder och bolagsstyrelser till mätbara verksamhetsmål.
Uppdraget syftar till att utveckla en styrmodell för förbättrad nedbrytning av de
övergripande målen till mätbara verksamhetsmål i nämnder och bolagsstyrelser. Antalet
nedbrutna mål ska minimeras för att underlätta verksamhetsstyrningen och förankring i
verksamheternas dagliga arbete samt för att förbättra uppföljning och redovisning till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 281 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Förslag till projekt/uppdragsplan för att ta fram en modell för målstyrning godkänns.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstab

Justering
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Diarienummer

2009-11-18
2009/798 214

§ 232

Projekt/uppdragsplan – stadsutveckling Hässleholms stad
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till projekt/uppdragsplan ”Stadsutveckling Hässleholms stad” godkänns.
Beskrivning av ärendet

Huvudsyftet med uppdraget är att skapa ett samarbete kring stadsutveckling mellan
olika förvaltningar inom kommunen.
Uppdraget är att visa på vilka möjligheter som finns att förbättra delområden i staden.
Att involvera både kommun, näringsliv och medborgare är centralt.
Uppdraget ska leda till:
 Framtagande av en utvecklingsplan med utgångspunkt i attraktion och
attraktivitet med stadsutveckling kopplat till kommunikation/järnväg.
 Prioriterade områden i Hässleholms innerstad ska utvecklas (1:a Avenyn fram
till kyrkan, Tingshusgatan fram till stadshuset och Norra stationsområdet) med
mötesplatser, stråk, belysning och ett levande centrum mm.
 Utvecklingsplanen ska ha fokus på 2020 med mellanlandning 2014.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 282 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Förslag till projekt/uppdragsplan ”Stadsutveckling Hässleholms stad” godkänns.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstab

Justering
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Diarienummer
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2009/681 009

§ 233

Remiss av promemorian ”Förslag till ny lag om
uppgiftsskyldighet rörande marknads – och
konkurrensförhållanden – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Yttrande över promemorian ”Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande
marknads – och konkurrensförhållanden” godkänns.
Beskrivning av ärendet

Konkurrensverket bedriver en omfattande undersökningsverksamhet rörande
konkurrensförhållanden i näringslivet vid sidan av verkets tillämpning av
konkurrenslagen. Denna verksamhet dokumenteras i stor utsträckning i rapporter och
liknande som verket successivt offentliggör. Nuvarande lagstiftning, lagen (1956: 245)
om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden, ger Konkurrensverket
en vidsträckt befogenhet att anmana näringsidkare att lämna uppgifter om bland annat
näringsverksamheten, priser, intäkter, kostnader, vinster med flera förhållanden som
inverkar på prisbildningen. Tillämpningen av lagen synes över åren ha varit i allt
väsentligt okontroversiell; endast i ett fall har ett företag överklagat en anmaning att
lämna prisuppgifter.
Näringsdepartementet har nu berett Hässleholms kommun tillfälle att yttra sig över
promemorian Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads- och
konkurrensförhållanden.
I promemorian föreslås att lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden upphävs och ersätts av en moderniserad lag om
uppgiftsskyldighet rörande marknads- och konkurrensförhållanden.
I näringsdepartementets konsekvensutredning anförs bland annat följande. Den nya
lagens syfte är att möjliggöra utredningar om marknadsförhållanden så att
Konkurrensverket kan ge förslag på konkurrensförbättringar på olika områden. Inte
minst är detta av vikt i situationer då marknaden är i en process av omreglering.
Därmed ökar möjligheten att utforma regleringar som genom konkurrens kan skapa väl
fungerande marknader. Konkurrens sporrar kreativitet, att nytänkande tas tillvara och
stimulerar kommersialiseringen av nya affärsmöjligheter. En god konkurrenssituation
bidrar också till ökad produktivitet och rationell resursfördelning. Detta leder till ett
dynamiskt näringsliv med konkurrenskraftiga företag. Ökad konkurrens medför också
att köparens valfrihet ökar och leder till högre kvalitet och lägre priser. Skadas
konkurrensen drabbar detta medborgarna och konsumenterna ekonomiskt.
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Diarienummer

2009-11-18
Forts § 233

2009/681 009
Den nuvarande lagen har i huvudsak gällt oförändrad i över femtio år och är inte
anpassad till nu gällande konkurrenslag, EU-rätt eller dagens marknadsförhållanden i
övrigt.
Av konsekvensutredningen framgår vidare att de föreslagna ändringarna genomgående
är av närmast förtydligande karaktär och att de inte bedöms medföra några mer
betydande kostnader för företagskollektivet eller öka deras administrativa börda.
Av förslaget till ny lag framgår att lagen är avsedd att främja en effektiv konkurrens i
privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling. För väl
fungerande marknader och ytterst konsumenterna är det av stor vikt att en effektiv
konkurrens upprätthålls. Den föreslagna lagstiftningen ger Konkurrensverket
möjligheter för att verka för detta mål. Det föreslås därför att kommunstyrelsen
tillstyrker förslaget till ny lag.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 284 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Yttrande över promemorian ”Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande
marknads – och konkurrensförhållanden” godkänns.
____________________
Sänt till:
Näringsdepartementet + yttrande i 3 ex. före 4/12-09
klk – kommunjurist
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Diarienummer

2009-11-18

§ 234

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete

Kommunchefen Johan Eriksson meddelar att Skåne Nordoststyrelsen har möte 200912-10. Han redovisar punkter på dagordningen.
Kommunstyrelsens ordförande kompletterar med information om uppvaktning om
Pågatåg / Markarydsbanan.
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Diarienummer

2009-11-18

§ 235

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2009/818
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 2009-11-03
2009/819
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2009-10-30
2009/820
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-11-02
2009/793
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll t.o.m. 2009-10-19
ang. lönebeslut, anställningsavtal och tjänstledighet
2009/781
174
Räddningstjänsten – Delegationsbeslut avseende dispens att sota själv
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2009-10-07, 2009-10-14
och 2009-10-21.

Justering

UW

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 (20)

Diarienummer
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§ 236

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2009/813
049
Ekonomistaben – Finansrapport per oktober 2009
2009/774
020
Personalstaben – Rapport angående effekter av anställningsstopp
2009.4038
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar Beredningen för arbetsmarknads- och
näringslivsfrågor
2009.3954
Regionfullmäktige Region Skåne – Kompletterande handlingar till regionfullmäktige
2009-11-03
2009/824
040
Ekonomistaben, biträdande kommunchef – anmäler hittillsvarande resultat av
personalekonomisk uppföljning

Justering

UW

P-Å P

Utdraget bestyrkes

