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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2009-12-16

§ 237

Ändring av föredragslistan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ärende nr 15, Förvaltning och utbyggnad av Hässleholms kommuns
bredbandinfrastruktur, utgår.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-16
2009/761 346

§ 238

Hemställan om införande av ny VA-taxa

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen VA-taxa att börja gälla från och med den 1
februari 2010.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reservation

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

Hässleholms Vatten AB:s styrelse föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreslagen
VA-taxa för att börja gälla 2010-01-01.
Befintlig VA-taxa har funnits i sin nuvarande utformning under mer än 10 år. Behov
föreligger att uppdatera och modernisera taxekonstruktionen. Främsta skälet är att ny
VA-lagstiftning infördes 2007.
Föreslagen taxa har sin grund i ett basförslag upprättat av en ”nationell” arbetsgrupp
bestående av svensk expertis inom VA-juridik och VA-ekonomi. Utifrån detta
basförslag har en arbetsgrupp inom VA-samverkan Skåne Nordost arbetat vidare med
ambitionen att uppnå en gemensam text i taxan för alla sju kommunerna men där varje
kommun prissätter med bakgrund av sina egna förutsättningar. Hässleholms Vatten AB
styrelse har därefter under mer än ett års tid etappvis arbetat med taxan. Styrelsen
fastställde nu gällande förslag på styrelsemöte 2009-10-01.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-25 § 287 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen VA-taxa att börja gälla från och med den 1
februari 2010.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. 238§

2009/761 346
Reservation
Tommy Nilsson (S) deltar inte i beslutet.
___________________
Sänt till:
HVAB

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-16
2009/800 406

§ 239

Taxa för offentlig livsmedelskontroll
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen taxa för offentlig kontroll av livsmedel att
börja gälla från och med den 1 februari 2010.
Beskrivning av ärendet

Miljönämnden föreslår i beslut 2009-10-27, § 133 att kommunfullmäktige ska fastställa
taxa för offentlig kontroll av livsmedel att gälla från den 1 januari 2010.
Från den 1 december 2009 upphör krav på godkännande för alla livsmedelsanläggningar utom livsmedelsanläggningar för livsmedel av animaliskt ursprung. Anläggningarna ska istället registreras. Med anledning av detta har regeringen ändrat i bestämmelserna om årlig kontrollavgift 9 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Detta innebär att den kommunala nämnden det år anläggningen registreras ska ta ut en avgift för registrering och en årlig kontrollavgift.
Miljönämnden använder livsmedelsverkets vägledning för ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-25 § 289 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen taxa för offentlig kontroll av livsmedel att
börja gälla från och med den 1 februari 2010.
_____________________
Sänt till:
Mn
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-16
2009/838 012

§ 240

Avveckling av GastroNovum
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Hässleholms kommuns verksamhet på GastroNovum avvecklas per 2010-01-01.
Förvaltningschefen för arbetsmarknad & kompetensutveckling får i uppdrag att fortsätta
diskussioner med Högskolan Kristianstad/externa intressenter om eventuellt
övertagande/avknoppning av GastroNovum.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att beslutet ska förtydligas på så sätt att det inleds med
texten ”Hässleholms kommun verksamhet”.
Tommy Nilsson (S) och Per-Åke Purk (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med Lars-Göran Wibergs tilläggsyrkande.
Patrik Jönsson (SD) yrkar i första hand avslag på ärendet och i andra hand att
verksamheten ska avvecklas först 2011-01-01.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag med Lars-Göran
Wibergs yrkande och dels Patrik Jönsson yrkande och finner arbetsutskottets förslag
med Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Reservation

Miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

GastroNovum bildades genom ett fyraårigt projekt som löpte under åren 2003-2006.
Vid projektets start i januari 2003 tillhörde projektorganisationen
kommunledningskontoret. I juni 2003 övergick projektorganisationen till
arbetsmarknad & kompetensutveckling som då var en nybildad förvaltning.
Verksamheten erbjuder matutbildningar med inriktning på storkök, restaurang och
skola. Det finns även barnverksamhet i form av kock-kollo och barnens kockskolan.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 240

2009/838 012
Inför budgetarbetet för 2010 har kommunfullmäktige lämnat besparingskrav som
innebär att förvaltningens nettobudgetram för 2010 kommer att bli 1 657 000 kronor
lägre än 2009. Besparingskraven har delvis fullföljts med hjälp av nerdragningar i
ledningsorganisationen. För att fullfölja besparingskravet krävs en mer genomgripande
besparing.
Genom en avveckling av GastroNovum kan besparingskraven fullföljas. I samband med
en avveckling kommer förvaltningen att belastas med avvecklingskostnader.
Hyresavtalet på lokalerna löper till 2016-12-01. Hyreskostnaden för 2009 är 515 000
kronor. Detta innebär att återstående hyreskostnader tills avtalet löp ut kommer att
uppgå till 3 562 000 kronor exkl. indexuppräkningar enligt avtalet. Personalkostnaderna
under 2010 beräknas uppgå till 600 000 kronor.
Samtal förs med Högskolan Kristianstad angående ett övertagande av GastroNovum.
Förhandlingar enligt MBL har förts och avslutats.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-25 § 290 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Verksamheten på GastroNovum avvecklas 2010-01-01.
Förvaltningschefen för arbetsmarknad & kompetensutveckling får i uppdrag att fortsätta
diskussioner med Högskolan Kristianstad/externa intressenter om eventuellt
övertagande/avknoppning av GastroNovum.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att uppdraget ska utvecklas att omfatta även externa
intressenter och att avknoppning kan ske.
Reservation
Tommy Nilsson (S) deltar inte i beslutet.
____________________
Sänt till:
ak

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-16
2009/810 045

§ 241

Kommunal borgen för AB Hässleholmsbyggen avseende
kvarteret Verkmästaren, Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen om 45 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för AB Hässleholmsbyggens
låneförpliktelser avseende nybyggnation av trygghetsboende på kvarteret
Verkmästaren, Hässleholm.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

AB Hässleholmsbyggen har begärt kommunal borgen för byggnation av
trygghetsboende i kvarteret Verkmästaren.
Ekonomistaben tillstyrker att borgen ges.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-25 § 294 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen om 45 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för AB Hässleholmsbyggens
låneförpliktelser avseende nybyggnation av trygghetsboende på kvarteret
Verkmästaren, Hässleholm.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
____________________
Sänt till:
klk – redovisningschef
HBAB

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-16
2009/477 040

§ 242

Avtal mellan Hässleholms kommun och kulturföreningen
Markan - uppsägning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen säger upp gällande avtal, benämnt ”Nyttjanderättsavtal”, med
kulturföreningen Markan.
Beskrivning av ärendet

Kulturförvaltningen och kulturföreningen Markan har under året haft överläggningar
om ett nytt avtal att ersätta det avtal, benämnt ”Nyttjanderättsavtal”, som ingicks mellan
parterna den 13 december 2005. Ett förslag till nytt avtal att gälla under en
femårsperiod har arbetats fram. Det har därefter uppmärksammats att nuvarande avtal
inte har sagts upp och det därför gäller till och med den 31 december 2010.
För att få till stånd ett nytt avtal med kulturföreningen Markan måste nu gällande avtal
sägas upp.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-25 § 296 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen säger upp gällande avtal, benämnt ”Nyttjanderättsavtal”, med
kulturföreningen Markan.
____________________
kulturförvaltningen
Markan samt uppsägningen
klk - kommunjurist
klk – kommunchef

Justering

Utdraget bestyrkes
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2009-12-16
2009/883 048

§ 243

Metodutveckling i jämställdhetslaboratorium, Videndus AB
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Projektidé med metodutveckling i jämställdhetslaboratorium för cirka 100 grundskoleelever i Hässleholms kommun godkänns.
Kostnaden för projektet, 70 000 kronor, finansieras ur anslaget för kommunstyrelsens
oförutsedda kostnader.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på ärendet.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Patrik Jönssons
yrkande om avslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Beskrivning av ärendet

Videndus AB har under hösten bedrivit ett projekt i Hässleholm genom Region Skåne
som riktat sig framförallt till gymnasieungdomar på Tekniska skolan. Uppdraget var att
ta reda på ”Hur vill unga att Nordöstra Skåne ska se ut om 10 år för att de ska kunna
tänka sig att bo här?”
Som ett utvecklingsled i detta projekt vill Videndus AB nu gå vidare och utveckla en
metod för värdegrundsarbete. Metoden kallas jämställdhetslaboratorium och bygger på
att utveckla ungas självmedvetande och självkännedom. Detta projekt kommer att skapa
fem olika laborationer med efterföljande dialog och involvera ca 100 grundskoleelever
från Hässleholms skolor.
Produktionsbudget beräknas uppgå till 70 000 kronor exklusive moms och i detta ingår
ersättning till coacher, teknik i form av kameror och inspelningsutrustning, redigeringsutrustning samt en storbildsskärm.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-25 § 297 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 243

2009/883 048
Projektidé med metodutveckling i jämställdhetslaboratorium för cirka 100 grundskoleelever i Hässleholms kommun godkänns.
Kostnaden för projektet, 70 000 kronor, finansieras ur anslaget för kommunstyrelsens
oförutsedda kostnader.
____________________
Sänt till:
klk - utvecklingsstab

Justering

Utdraget bestyrkes
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2009/866 040

§ 244

Revidering av internhyror 2009, finansiering och
ramförändringar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
3 119 400 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag för ”Anslagstyp 1” för
att täcka ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
3 119 400 tillförs nämnderna/förvaltningarna enligt nedan:
Arbetsmarknads- och kompetensutveckling
Barn- och utbildningsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Kommunledningskontoret
Miljökontoret
Socialförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret
Tekniska kontoret, fastighetsförvaltningens ramanslag
Tekniska nämndens budgetram 2009, korrigering

- 276,6 tkr
3 408,8 tkr
- 1 503,3 tkr
- 2 911,7 tkr
- 271,8 tkr
0,4 tkr
- 301,7 tkr
3 627,7 tkr
1,1 tkr
- 311,9 tkr
1 158,4 tkr
463,0 tkr

Ekonomichefen får i uppdrag att göra erforderliga justeringar vad gäller internhyran för
socialförvaltningen.
Yrkande

Robin Gustavsson (KD) yrkar att styrelsen ska uppdra åt ekonomichefen att göra
erforderliga justeringar vad gäller internhyran för socialförvaltningen. I övrigt yrkar han
bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning

Ordföranden finner Robin Gustavssons yrkande bifallet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 244
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Beskrivning av ärendet

Ramförändringar och finansiering av internhyressystemet för 2009 beslutades av
kommunstyrelsen 2009-06-17, § 135. Internhyreskalkylerna i dessa beräkningar
grundades på de förhållanden som var kända till och med februari/mars 2009. Sen dess
har flera förändringar inträffat. Ombyggnader, tillbyggnader och nya/sålda fastigheter
har förändrat kapitalkostnader och övriga driftkostnader. I samråd har därför
ekonomistaben och tekniska kontoret tyckt det vara lämpligt att de största
förändringarna ska korrigeras en gång på hösten (okt/nov).
Ekonomistaben ansvarar för att budgetkompensation och ramar hos förvaltningarna
korrigeras och tekniska kontoret ansvarar för att debiteringen av internhyrorna rättas
eller kompletteras. Tekniska kontoret ska också korrigera sin internbudget med hänsyn
till de bruttoförändringar som blir en följd av de förändrade internhyrorna.
Följande förändringar föreslås bli gjorda i internhyressystemet 2009:
1. Under året har Ekegården och Kaptensgården sålts och kommunen återhyr nu
fastigheterna av de nya ägarna. Alla rörliga kostnader i den gamla internhyran som nu
ingår i hyran från den nya ägaren har rensats bort, men en del kalkylerade
kostnadsfördelningar ligger kvar för hela 2009. I internhyreskalkylen 2010 rättas detta
till. För att täcka dessa kostnader behöver tekniska kontoret höja sin internhyra med
sammanlagt 1 371,7 tkr och omsorgens kompensation höjas med samma belopp (bilaga
1). Det kan förefalla märkligt att om vi säljer fastigheter så ökar kostnaderna. Detta
beror på att vissa kostnader, framför allt underhållskostnader, skötsel och tillsyn samt
administration schablonfördelas i internhyrorna. Egentligen skulle alla hyror behövt
räknas om för att omfördela schablonkostnaderna som ligger på de sålda fastigheterna
på kvarvarande objekt. För att slippa denna stora process låter tekniska kontoret de
schablonfördelade kostnader ligga kvar på de sålda fastigheterna, som då får en högre
hyra än de egentligen skulle ha. Tekniska kontoret har kvar ”de externa” kostnaderna
och måste få in hyror som täcker dessa. Naturligtvis finns där en gräns när det bör
diskuteras vilken nivå det ska vara på underhåll osv. när fastighetsbeståndet och ytorna
minskar.
2. Läkarstationen i Tyringe har också sålts. Uthyrningen till Region Skåne beräknades
ge ett intäktsöverskott på 669 tkr. Fastigheten såldes vid halvårsskiftet och
intäktsbortfallet med avdrag för beräknade kostnader för 2:a halvåret måste täckas
genom en ökning av ramanslaget till tekniska kontoret med 477,7 tkr (bilaga 1).
3. Det var tänkt att Kulturhuset skulle vara överfört till kommunens
anläggningstillgångar 2009. Detta innebar att kapitalkostnader på 9 204,6 tkr
budgeterades. Eventuellt görs överföringen tidigast i december 2009. I stället har hyran
från LB Färgaren Kiel på 5 980,3 påförts för hela året. Detta innebär att
kompensationen till berörda förvaltningar varit för hög och ska återföras till
finansförvaltningen. Det belopp som ska återföras uppgår till 3 224,3 tkr (bilaga 1).

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 244

2009/866 040
4. Härutöver har nya fastigheter förhyrts, bl a Solgläntan (289 tkr), Kasern Möller (171
tkr) och Andersgården (109 tkr). Äldre hyresavtal har villkorförändrats och Montessori
i Tyringe har sålts. För att täcka de ökade kostnaderna för dessa förändringar vill
tekniska kontoret höja internhyrorna med 653,2 tkr och kompensationen till berörda
förvaltningar höjas med samma belopp (bilaga 1).
5. För tillbyggnaden av Sjögläntan, etapp 2, ska omsorgsnämnden kompenseras med 2
270,3 tkr för ökade hyreskostnader. Kompensationen avser hyra från februari 2009
(bilaga 1).
6. Tekniska kontorets kostnader för externa lokalhyror minskar under året med 582,5
tkr. Exempel på minskade hyreskostnader är Sösdala vårdcentral, Trädhuset och en
modul på Vittsjö skola. Andra hyror har blivit dyrare, bl a resecentrum och
ungdomscentrum. Kompensationen till berörda förvaltningar ska minskas med samma
belopp. De externa hyresintäkterna har blivit 158,7 högre än beräknat. Detta beror
huvudsakligen på en korrigering av hyran för 2008 avseende N Station med 428,7.
Kompensationen till Ak-förvaltningen och Tekniska kontorets ramanslag ska minskas
(bilaga 2).
7. Under året har ett antal investeringar slutförts och tagits i drift. Från driftsstarten
börjar avskrivningar och internränta att löpa. Dessa kapitalkostnader var inte med i
internhyreskalkylen som beslutades i juni. För att täcka de ökade kapitalkostnaderna
måste tekniska kontoret höja internhyran eller få ökat ramanslag med 1 981, 0 tkr.
Kompensationen ska höjas för berörda förvaltningar med motsvarande belopp (bilaga
3).
8. Socialförvaltningen har felaktigt debiterats och kompenserats för hyra av kanslihuset
på T4. Det är i stället omsorgsförvaltningen som ska debiteras och kompenseras.
Hyresbeloppet och kompensationen som ska omfördelas uppgår till 93,3 tkr (bilaga 4).
9. Barn- och utbildningsförvaltningen (Bun) har felaktigt debiterats och kompenserats
för hyra av en lokal i före detta kommunkontoret i Tyringe. Den debiterade hyran ska
krediters Bun och kompensationen ska läggas till tekniska kontorets ramanslag eftersom
lokalen står tom. (bilaga 4).
10. I internhyreskalkylen som beslutades i juni beräknades att
kommunledningskontorets internhyror skulle kosta 3 755 tkr. I denna beräkning var
felaktigt inte modulhyran på Söderparkskolan avdragen. Innan budgetkompensationen
fördelades upptäcktes felet och kommunledningskontoret fick korrekt
budgetkompensation på 263 tkr. Felaktigheten är således rättad men det formella
beslutet föreslås bli taget i detta ärende.
11. Socialförvaltningen har fått kompensation för hyran på fastigheten Stoby 24:4 med
100,4 tkr. Fastigheten hyrs ut och socialförvaltningen tar in hyra motsvarande
internhyran av sin hyresgäst. Kompensationen ska därför återföras till
finansförvaltningen (bilaga 5).

Justering

Utdraget bestyrkes
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12. Beräknade förändringar av personalkostnader inom dels tekniska kontorets
administration och dels för vaktmästeriorganisationen med sammanlagt 68,6 tkr har
felaktigt kompenserats 2 gånger. Ett belopp på 68,6 tkr ska därför återföras till
finansförvaltningen (bilaga 5).
13. I tekniska nämndens budget för 2009 gjordes justering för sänkning av
arbetsgivaravgiften med 1 procent samt kostnadseffektivisering med 1,25 %. Viss del
av denna justering gällde fastighetsavdelningen och dessa sänkningar har inneburit
minskning av internhyrorna för förvaltningarna i beslutet tidigare i år. I och med att det
skett sänkning av internhyrorna så kan inte neddragningen av tekniska nämndens ram
ligga kvar för då kommer sänkningen två gånger. Tyvärr reglerades inte denna justering
för tekniska nämnden i beslut om internhyrorna tidigare i år och därför ska tekniska
nämnden tillföras 680 tkr.
14. I kommunstyrelsens beslut 227/08 fanns en minskning på 217 tkr av ramen för
tekniska nämnden. Denna minskning är inte gjord för 2009 och framåt och ska därför
återföras till finansförvaltningen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-02 § 301 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
3 119 400 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag för ”Anslagstyp 1” för
att täcka ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
3 119 400 tillförs nämnderna/förvaltningarna enligt nedan:
Arbetsmarknads- och kompetensutveckling
Barn- och utbildningsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Kommunledningskontoret
Miljökontoret
Socialförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret
Tekniska kontoret, fastighetsförvaltningens ramanslag
Tekniska nämndens budgetram 2009, korrigering
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar bifall till förslaget.
_____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
samtliga förvaltningar
Justering

Utdraget bestyrkes

- 276,6 tkr
3 408,8 tkr
- 1 503,3 tkr
- 2 911,7 tkr
- 271,8 tkr
0,4 tkr
- 301,7 tkr
3 627,7 tkr
1,1 tkr
- 311,9 tkr
1 158,4 tkr
463,0 tkr
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§ 245

Intern kontroll 2009 – arbetsmarknad & kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutvecklings uppföljning av intern kontroll
2009 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har gjort uppföljning av intern
kontroll 2009.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-02 § 305 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutvecklings uppföljning av intern kontroll
2009 godkänns.
____________________
Sänt till:
ak

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 246

Utbyggnad av exploateringsområdet Finjasjö Park
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner att det till tekniska nämnden överförs 4 570 000 kronor
för att slutföra anläggande av allmänna anläggningar för Finjasjö Park.
Finansiering sker ur exploateringsbudgeten.
Beskrivning av ärendet

Exploateringsområdet Finjasjö Park planlades under 2007. Området är ett större, lågt
exploaterat bostadsområde på Finjasjöns östsida, i ett mycket naturskönt och samtidigt
centrumnära område av Hässleholm. Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna
upphandlades av tekniska kontoret och Skanska utsågs till totalentreprenör. Gator
byggdes och ledningar grävdes ner. Under arbetets gång flaggade Skanska för att
arbetsuppgifter som inte fanns med i upphandlingen skulle göras. Massberäkningar,
som gjorts av konsult som kommunen nyttjat, var felaktiga, mätningar likaså. Samtidigt
flaggade tekniska kontoret för att motkrav fanns mot Skanska för bland annat skador på
träd. De nästan 14 miljoner kronor som entreprenaden upphandlats för från början
räcker inte. Efter förhandlingar mellan Skanska och tekniska kontoret har ett förslag till
förlikning tagits fram. Detta innebär att det krävs ytterligare 4 570 000 kronor för att nå
fram till förlikningen.
Exploateringsavdelningen föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner att denna
summa får nyttjas ur exploateringsbudgeten.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-02 § 306 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner att det till tekniska nämnden överförs 4 570 000 kronor
för att slutföra anläggande av allmänna anläggningar för Finjasjö Park.
Finansiering sker ur exploateringsbudgeten.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomi- och pa-avdelning
klk – exploateringschef
Tn
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 247

Fritidsnämndens och räddningstjänstens interna kontrollplan
för 2009
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Fritidsnämndens interna kontrollplan för 2009 tas emot.
Räddningstjänstens interna kontrollplan för 2009 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I kommunstyrelsen den 20 maj 2009 § 116 fick räddningstjänsten i uppdrag att
komplettera sin interna kontrollplan med verksamhetskontroller och därefter skicka in
den kompletterade planen till ekonomistaben, för beredning av nytt ärende till
kommunstyrelsen. Räddningstjänsten har nu kompletterat sin plan med två
kontrollmoment inom sitt verksamhetsområde.
Även fritidsnämnden fick i uppdrag att komplettera sin interna kontrollplan med
verksamhetskontroller. Fritidsnämnden skickade in sin plan inklusive nämndsprotokoll,
men av någon anledning kom de handlingarna inte med i beslutsunderlaget som
lämnades in med ärende 2009/104.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-02 § 308 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Fritidsnämndens interna kontrollplan för 2009 tas emot.
Räddningstjänstens interna kontrollplan för 2009 godkänns.

__________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben
Fn
rtj

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 248

Kommunövergripande EU-strategi – antagande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslaget till kommunövergripande EU-strategi antas.
Beskrivning av ärendet

Syftet med EU-strategin är att få till stånd en gemensam, uppföljningsbar struktur för
det EU-arbete som pågår i kommunens förvaltningar och bolag, samt att klargöra ansvarsområden och uppdrag inom området för EU-frågor och utveckling av EU-projekt.
Målsättningen med kommunens EU-arbete är att höja kompetensen och öka kunskapsutbytet i organisationen samt att verka för att EU-finansiering blir en bidragande del i
verksamhetsutvecklingen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-02 § 309 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Förslaget till kommunövergripande EU-strategi antas.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklings- och planeringsstab

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 249

Tillfällig sänkning av markpris inom Läreda nordost i
Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Från och med detta beslut är justerat till och med 2010-12-31 reduceras markpriset
inom industriområdet Läreda nordost med 50 kronor per m² till 150 kronor per m² inom
område 1, till 125 kronor per m² inom område 2 och till 100 kronor per m² inom område
3 för köpeavtal som tecknas under denna tid.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på ärendet.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Patrik Jönssons
yrkande om avslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Beskrivning av ärendet

Kommunen gör en speciell satsning för att stimulera fler företagsetableringar i
Hässleholms kommun. En tillfällig reducering av markpriset på industriområdet Läreda
nordost föreslås därför med 50 kronor per m².
Industriområdet Läreda nordost färdigställdes för ett par år sedan då också markpriset
antogs av kommunstyrelsen 2008-03-05 § 24. Gatan byggdes ut och området gjordes
klart för inflyttning av industrier. Inom området har hittills ett större företag etablerat
sig samtidigt som andra har visat intresse men inte kommit så långt att de förvärvat
mark.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-02 § 310 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Från och med detta beslut är justerat till och med 2010-12-31 reduceras markpriset
inom industriområdet Läreda nordost med 50 kronor per m² till 150 kronor per m² inom
område 1, till 125 kronor per m² inom område 2 och till 100 kronor per m² inom område
3 för köpeavtal som tecknas under denna tid.
___________________
Sänt till:
klk – exploateringschef
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 250

Budgetkompensation 2009 och 2010 avseende nya löneavtal
för 2009
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ekonomichefen får i uppdrag att besluta om fördelningen av budgetkompensation för
2009 års avtalsrörelse till nämnder och förvaltningar. Delegationen avser 47,7 mnkr i
2009 års budget och 64,3 mnkr i 2010 års budget.
Ärendebeskrivning

På finansförvaltningen i årets budget är anslagit 47,7 mnkr som ska användas för att
kompensera nämnder och förvaltningar för ökade lönekostnader avseende 2009 års
avtalsrörelse. I 2010 års budget uppgår anslaget för löneökningarna 2009 till 64,3 mnkr
Alla fackliga organisationer har slutit avtal med kommunen. Beräkningen av
budgetkompensationen och fördelningen mellan nämnder och förvaltningar har inte
avslutats men detta kommer att göras i december.
Bokslutsarbetet påbörjas i januari och det är angeläget att förvaltningarna så fort som
möjligt får besked om sin budgetkompensation. Samma gäller när 2010 års budgetramar
ska fördelas i internbudgeten för 2010. Ekonomistaben föreslår därför att
Ekonomichefen får i uppdrag att besluta om fördelningen så fort beräkningarna är klara.
_________________________
klk – ek.stab

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 251

Nytt kommunledningskontor – Redovisning av intern
utvärdering samt anpassning till följd av bolagisering av
tekniska kontoret
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
gällande intern utvärdering
Godkänna den av kommunchefen redovisade utvärderingen med nedanstående
förtydliganden och beslutsförslag.
Turistbyrån ska flyttas från avdelningen för medborgarservice och inordnas under
kommunikations- och marknadsstaben fr o m 2010-01-01.
Kommunchefen får i uppdrag att göra en fortsatt analys av kommunikations- och
marknadsstaben i syfte att förtydliga stabens ansvarsområden.
Kommunchefen får i uppdrag att etablera ett forum för strategidialog mellan
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchefens ledningsgrupp, förvaltningarna och
bolagens verkställande direktörer.
gällande bolagisering av tekniska kontoret
Tillsätta en politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt ytterligare två ledamöter, vilka utses av kommunstyrelsens
arbetsutskott, vilken ska utgöra styrgrupp för arbetet med att verksställa fullmäktiges
beslut 2009-09-28, § 110 om bolagisering av tekniska kontoret.
Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp till stöd för ovannämnda
politiska styrgrupp.
Kommunchefen får i uppdrag att analysera vilka konsekvenser bolagiseringen av
tekniska kontorets verksamhet får för kommunledningskontorets räkning samt att
planera för anpassning av kommunledningskontorets organisation med anledning härav.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Yrkande

Peter Groth (MP) yrkar beträffande texten om bolagisering avslag på de två första attsatserna och bifall till den tredje.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att beslutet under intern utvärdering angående bildande av
forum för strategidialog att det ska kompletteras med bolagens verkställande direktörer.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till Lars-Göran Wibergs yrkande. Han yrkar även bifall
till framlagt förslag i sin helhet.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels framlagt förslag kompletterat enligt Lars-Göran
Wibergs med bolagens verkställande direktörer och dels Peter Groths yrkande och
finner framlagt förslag med Lars-Göran Wibergs tillägg bifallet.
Beskrivning av ärendet

Utvärdering av kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen fastställde 2008-10-15, § 186 bilagda organisationsförslag gällande
nytt kommunledningskontor. Samtidigt beslöt kommunstyrelsen att organisationen
skulle utvärderas per den 2010-07-01.
Som en förberedelse inför en mer genomgripande utvärdering halvårsskiftet 2010 har
kommunchefens ledningsgrupp gjort en intern utvärdering av den nya organisationen
under hösten 2009. Resultatet av denna utvärdering redovisas genom att kommentarer
och analyser fällts in i särskilda rutor i anslutning till aktuella delar i den ursprungliga,
av kommunstyrelsen fastställda, organisationsutredningen. Utvärderingen har i första
hand grundats på synpunkter från kommunledningskontorets medarbetare,
kommunchefens ledningsgrupp och ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattningsvis kan sägas att grundmodellen med å ena sidan en stabsorganisation
med ett ansvar för ledning och strategi samt å andra sidan ett antal operativa drift- och
serviceavdelningar visat sig i huvudsak fungera väl. Det ekonomiska läget under 2009
har dock gjort att ett flertal nyckelpositioner inte kunnat tillsättas enligt de ursprungliga
intentionerna. Med tanke på omorganisationens stora omfattning, där tre förvaltningar
har lagts ihop till en, har det initialt krävts att mycket tid och kraft lagts på att skapa nya
arbetsformer och rutiner.
Mot denna bakgrund kan det således vara klokt att inte dra några allt för långtgående
slutsatser av den nya organisationen redan i detta skede utan att vänta med det till den
slutliga utvärderingen efter första halvåret 2010. Det kan dock konstateras att någon
mindre organisatorisk förändring är nödvändig att genomföra redan nu för att
verksamheten ska fungera bättre. Dessutom behöver vissa delar analyseras vidare. Vilka
delar av organisationen detta gäller framgår av kommentarerna till varje kapitel samt av
beslutsförslaget.
Bolagisering av tekniska kontoret
Kommunfullmäktige beslöt 2009-09-28, § 110 att tekniska nämnden skall avvecklas
och att tekniska kontorets verksamhet skall flyttas till ett aktiebolag per den 1 juli 2010.
Justering

Utdraget bestyrkes
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De delar som inte skall flyttas över till bolaget skall enligt beslutet överflyttas till
kommunstyrelsen, där det också skall inrättas ett tekniskt utskott.
Genom att kvarvarande teknisk verksamhet skall integreras i befintlig verksamhet under
kommunstyrelsen kommer kommunledningskontorets organisation att påverkas.
Kommunchefen bör därför få i uppdrag att analysera vilka konsekvenser bolagiseringen
får för kommunledningskontorets räkning samt att planera för en anpassning av
organisationen.
När det gäller bolagiseringsprocessen i övrigt kan konstateras att ett omfattande och
komplicerat arbete kvarstår. Bl a ska gränsdragningsfrågor mellan bolaget och
kommunen som ägare gällande ekonomi, verksamhet och personal slutligen fastställas.
Vidare ska underlag för avtal om tjänsteköp och andra juridiska dokument (exempelvis
bolagsordning) arbetas fram. Det föreslås därför att en politisk styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ytterligare två förtroendevalda ledamöter samt en
arbetsgrupp på tjänstemannasidan tillsätts för att leda det återstående arbetet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-16 § 313 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
gällande intern utvärdering
Den av kommunchefen redovisade utvärderingen med nedanstående förtydliganden och
beslutsförslag godkänns.
Turistbyrån ska flyttas från avdelningen för medborgarservice och inordnas under
kommunikations- och marknadsstaben från och med 2010-01-01.
Kommunchefen får i uppdrag att göra en fortsatt analys av kommunikations- och marknadsstaben i syfte att förtydliga stabens ansvarsområden.
Kommunchefen får i uppdrag att etablera ett forum för strategidialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchefens ledningsgrupp och förvaltningarna.
gällande bolagisering av tekniska kontoret
Tillsätta en politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ytterligare två ledamöter, vilka utses av kommunstyrelsens arbetsutskott,
vilken ska utgöra styrgrupp för arbetet med att verksställa fullmäktiges beslut 2009-0928, § 110 om bolagisering av tekniska kontoret.
Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp till stöd för ovan-nämnda politiska styrgrupp.
Kommunchefen får i uppdrag att analysera vilka konsekvenser bolagiseringen av tekniska kontorets verksamhet får för kommunledningskontorets räkning samt att planera
för anpassning av kommunledningskontorets organisation med anledning härav.
_____________________
klk - kommunchef
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 252

Information/beslut i frågor angående Skåne Nordostsamarbete

Kommunchefen rapporterar från möte i Skåne Nordost 2009-12-10 och nämnder
särskilt EES, nytt varumärke och profil för Skåne Nordost, Bodagar Verksamhetsplan
och IT-nämnd.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 253

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
2009/902
260
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter samt avtal,
varigenom kommunen tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, gällande upplåtelser för
tid om högst fem år beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-1203
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2009-11-04, 2009-11-12,
2009-11-25.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 254

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2009/862
040
Kommunledningskontorets ekonomistab – Finansrapport per november 2009
2009/904
040
Kommunledningskontorets ekonomistab – Budgetkompensation 2009 och 2010
avseende nya löneavtal för 2009
2009/567
041
Kommunledningskontorets ekonomistab – Budgetprocessen i Hässleholms kommun
2009/627
214
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut att prövning av kommunfullmäktiges beslut att anta
detaljplan, inte ska ske, angående detaljplan för T4-området (södra delen)
2009/873
813
Fritidskontoret – Rapport från arbetsgruppen för Hästveda allaktivitetshus,
fritidsnämnden § 70
2009/895
754
Kommunförbundet Skåne – Mätning av försörjningsstödets utveckling i Skåne
2009/353
612
Skolinspektionen – Beslut att den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i
Kristianstads kommun ska vara berättigad till bidrag för utbildningen ”LBS Samhälle
och journalistik”
2009/864
000
Regionfullmäktige Region Skåne – Kallelse och kompletterande handlingar till möte
2009-11-23—24
2009.4345
Regionstyrelsen Region Skåne – Protokoll från sammanträde 2009-11-03 §§ 318-320

Justering

Utdraget bestyrkes
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2009.4346
Regionstyrelsen Region Skåne – Protokoll från sammanträde 2009-11-05 § 321-365
2009.4349
Regionala tillväxtnämnden Region Skåne – Dagordning sammanträde i regionala
tillväxtnämnden 2009-11-27
2009/886
612
Skrivelse angående oro för industriprogrammet Jacobskolans vara eller inte vara
2009/852
005
Vågbrytaren – Öppet brev från Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk
strålning
2009/905
006
Kristianstad Airport – Kallelse till extra bolagsstämma

Justering

Utdraget bestyrkes
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God Jul och Gott Nytt År

Ordföranden tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vice ordförande Tommy Nilsson tillönskade ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt
År.

Justering

Utdraget bestyrkes

