SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2006-03-08

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.45

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Lena Wallentheim (s)
Christer Welinder (s)
Margareta Sundin (s)
Lennart Westdahl (s)
Sven-Erik Andersson (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Ingemar Gustavsson, Marianne Littke och
Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Douglas Roth

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2006-03-20

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Douglas Roth

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2006-03-08

Anslagsdatum

2006-03-20

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

DR

Paragrafer §§ 28-49

Anslagets nedtagande 2006-04-11

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

2

Trädhus
Hässleholms Industribyggnads vd Jörgen Ernstsson och
Johan Eriksson redovisar genomförandet av och
upphandlingen av trädhus på Hovdala.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

3

§ 28

Uppföljning av 2005-års verksamhetsplan
Dnr 2006.75

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Redovisningen av uppföljning av ekonomikontorets verksamhetsplan 2005 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har gjort uppföljning av förvaltningens
verksamhetsplan och förvaltningsövergripande mål.
______
KS AU 2006-02-08, § 49
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
-

Redovisningen av uppföljning av ekonomikontorets verksamhetsplan 2005 godkänns och läggs till handlingarna.

____________________

Sänt till:
Ek

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

4

§ 29

Förslag till ny renhållningsordning
Dnr 2005.675

003

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Renhållningsordning med gemensamma
renhållningsföreskrifter och gemensam avfallsplan
godkänns.

Ärendebeskrivning
Hässleholms Renhållare har i samarbete med tjänstemän
från Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommun tagit fram
förslag till ny gemensam avfallsplan och nya gemensamma
renhållningsföreskrifter för de tre kommunerna.
Förslaget har ställts ut till granskning i enlighet med Miljöbalken 15 kap. 11-17 §§. I Hässleholms kommun fanns
förslaget tillgängligt för granskning mellan den 9 november
och 12 december 2005. I förslaget som föreligger har alla
inkomna synpunkter beaktats.
______

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

5

KS AU 2006-02-08, § 53
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Ny gemensam avfallsplan antas.
Renhållningsordning med gemensamma renhållningsföreskrifter antas.

____________________
Sänt till:
Hlms Renhållare AB

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

6

§ 30

Svar på motion om handlingsplan för åtgärder
i samband med hot och våld
Dnr 2004.206

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att
upprätta och fastställa för verksamheten anpassad
handlingsplan mot hot och våld.
Upprättade riktlinjer skall ligga som underlag för
handlingsplanerna.
Motionen anses härmed besvarad.

Ärendebeskrivning
Robin Gustavsson, kd, har i motion föreslagit att en
handlingsplan ska upprättas avseende åtgärder i samband
med hot och våld eller andra repressalier mot kommunens
anställda, förtroendevalda eller deras anhöriga.
Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet och föreslagit att varje verksamhet ska upprätta en handlingsplan
anpassad för respektive verksamhet.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

7

KS § 30 forts
Ett förslag till riktlinjer för handlingsplaner har tagits fram.
Riktlinjerna baseras på arbetsmarknadsverkets bestämmelser och allmänna råd. Säkerhetspolisen och kommun
och landstingsförbundet har gett ut skrifter i ämnet.
Kommunens socialnämnd har utarbetat en handlingsplan.
Bilaga: Riktlinjerna
______
KS AU 2006-02-08, § 54
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att
upprätta och fastställa för verksamheten anpassad
handlingsplan mot hot och våld.
Upprättade riktlinjer skall ligga som underlag för
handlingsplanerna.
Motionen anses härmed besvarad.

____________________
Sänt till:
Samtliga förvaltningar
Kfs

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

8

§ 31

Förslag till systematiskt säkerhetsarbete i
Hässleholms kommun och de kommunala
bolagen
Dnr 2006.51

167

Kommunstyrelsens beslut
-

Det systematiska säkerhetsarbetet i Hässleholms
kommun skall organiseras och genomföras enligt riktlinjerna i föreliggande pm.
De 300 000 kronor som idag finansierar del av gemensam säkerhetsfunktion inom Skåne nordost ska föras
över från tekniska kontoret till räddningstjänsten.
Systemansvaret för skaderapporteringssystemet Flexite
förs över från tekniska kontoret till räddningstjänsten.
Räddningschefen utses till säkerhetschef och
förvaltningschef för räddningstjänsten.
Ny räddningschef anställs istället för att återbesätta
tjänsten som brandingenjör.
Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för och framlägga förslag om överföring av huvudmannaskapet för räddningstjänsten från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
En skärpt lagstiftning på säkerhetsområdet har ökat kraven
på kommunerna att förebygga, dokumentera, analysera,
följa upp och åtgärda säkerhetsrelaterade person- och
egendomsskador.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

9

KS § 31 forts
Genom att samordna de insatser som görs finns möjlighet
att stärka detta arbete.
För att kunna genomföra ett systematiskt säkerhetsarbete
inom en kommun krävs ett helhetsgrepp om hela kommunkoncernen.
Kommunchefen har i ett PM 2006-01-23 föreslagit hur
säkerhetsarbetet föreslås bedrivas.
Yrkanden
Robin Gustavsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Bilaga: PM
______
KS AU 2006-02-15, § 71
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
-

Det systematiska säkerhetsarbetet i Hässleholms
kommun skall organiseras och genomföras enligt riktlinjerna i föreliggande pm.
- De 300 000 kronor som idag finansierar del av gemensam säkerhetsfunktion inom Skåne nordost ska föras
över från tekniska kontoret till räddningstjänsten.
- Systemansvaret för skaderapporteringssystemet flexite
förs över från tekniska kontoret till räddningstjänsten.
- Räddningschefen utses till säkerhetschef och
förvaltningschef för räddningstjänsten.
- Ny räddningschef anställs istället för att återbesätta
tjänsten som brandingenjör.
- Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för och framlägga förslag om överföring av huvudmannaskapet för räddningstjänsten från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
____________________
Sänt till:

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

10

§ 32

Verksamhetsberättelse/uppföljning av
övergripande mål 2005 för kommunledningskontoret
Dnr 2006.46

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättad verksamhetsberättelse/uppföljning av övergripande mål 2005 för kommunledningskontoret godkänns.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse/uppföljning av övergripande mål
2005 för kommunledningskontoret presenteras.
______
KS AU 2006-02-08, § 55
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Upprättad verksamhetsberättelse/uppföljning av övergripande mål 2005 för kommunledningskontoret godkänns.

____________________

Sänt till:
klk

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

11

§ 33

Verksamhetsplan/nedbrytning av
övergripande mål 2006 för kommunledningskontoret
Dnr 2006.45

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättat förslag till verksamhetsplan/nedbrytning av
övergripande mål 2006 för kommunledningskontoret
fastställs.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan/nedbrytning av övergripande mål 2006 för
kommunledningskontoret presenteras.
______
KS AU 2006-02-08, § 56
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Upprättat förslag till verksamhetsplan/nedbrytning av
övergripande mål 2006 för kommunledningskontoret
fastställs.

____________________
Sänt till:
klk

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 34

Svar på motion angående s.k. kock-kollo
Dnr 2005.583

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Fritidsnämnden får i uppdrag att pröva genomförandet av
s.k. kock-kollo i samband med ferieaktiviteter för barn.
Motionen anses härmed besvarad.

Ärendebeskrivning
Lars Ivar Ericsson, c, har i motion föreslagit att Hässleholms
kommun tar initiativ till arrangemang typ kock-kollo för att
på så sätt förmedla matlagningskonsten och vikten av att
äta sund mat.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande ställt sig
positiv till motionens förslag, men konstaterar att det är
fritidsnämnden som är ansvarig för ferieaktiviteter. Fritidsnämnden har ingen erinran mot motionens förslag.
Kommunledningskontoret anser i yttrande att eftersom det
är fritidsnämnden som är ansvarig för ferieaktiviteter är det
naturligt att ytterligare arrangemang åvilar nämnden.
Gastronovum kan vara en lämplig samverkanspart. Ett
arrangemang av den typ motionären föreslagit anordnades
under höstens skollov 2005.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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KS § 34 forts
Fritidsnämnden bör alltså pröva att integrera ”kock-kolloaktivitet” i de ferieaktiviteter nämnden anordnar.
______
KS AU 2006-02-08, § 58
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Fritidsnämnden får i uppdrag att pröva genomförandet av
s.k. kock-kollo i samband med ferieaktiviteter för barn.
Motionen anses härmed besvarad.

____________________
Sänt till:

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 35

Svar på motion angående miljönämndens
taxor inom jordbruket
Dnr 2005.782

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Taxan avseende uttag av avgift för köldmedie- och
cisternrapportering upphävs.
Taxa för uttag av köldmedie- och cisternrapportering
prövas när kartläggning och analys av miljönämndens
taxor gjorts.
Finansieringen behandlas i samband med kompletteringsbudgeten.
Motionen anses därmed bifallen.

Ärendebeskrivning
Lars Johnsson, m, har i motion föreslagit att avgifter för
handläggning av rapport över utförd återkommande kontroll
av cisterner för förvaring av brandfarlig vätska och att
förslag till kostnadsreduceringar ska presenteras.
Miljönämnden har enligt beslut § 16/2006 föreslagit att
taxan beträffande årsrapport av köldmedier och cisterner
ska upphävas.
Upphävandet avses gälla från och med 2006-01-01.
______

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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KS AU 2006-02-08, § 62
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Taxan avseende uttag av avgift för köldmedie- och
cisternrapportering upphävs.
Taxa för uttag av köldmedie- och cisternrapportering
prövas när kartläggning och analys av miljönämndens
taxor gjorts.
Finansieringen behandlas i samband med kompletteringsbudgeten.

____________________
Sänt till:

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 36

Miljönämnden – Upphävande av taxa
beträffande avgift för köldmedie- och cisternrapportering
Dnr 2006.90

406

Kommunstyrelsens beslut
Med hänvisning till svaret på motionen om miljönämndens
taxor inom jordbruket kommer kommunfullmäktige att
föreslås fatta följande beslut:
-

Taxan avseende uttag av avgift för köldmedie- och
cisternrapportering upphävs.
Taxa för uttag av köldmedie- och cisternrapportering
prövas när kartläggning och analys av miljönämndens
taxor gjorts.
Finansieringen behandlas i samband med kompletteringsbudgeten.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2005-05-30 att anta en reviderad taxa för miljönämndens verksamhet. De två nyheterna
var att avgift skulle tas ut för handläggning av årsrapport
för köldmedie samt för installation av och återkommande
kontroll av cisterner för förvaring av brandfarlig vätska.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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KS § 36 forts
Enligt miljönämnden har taxan ifrågasatts och i avvaktan på
nya taxor inom miljönämnden föreslås att ingen avgift ska
tas ut för handläggning av årsrapport för köldmedie- och
cisternrapporteringar.
______
KS AU 2006-02-08, § 61
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Taxan avseende uttag av avgift för köldmedie- och
cisternrapportering upphävs.
Taxa för uttag av köldmedie- och cisternrapportering
prövas när kartläggning och analys av miljönämndens
taxor gjorts.
Finansieringen behandlas i samband med kompletteringsbudgeten.

____________________
Sänt till:

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 37

Markanvisningsavtal för kv Ormhasseln samt
försäljning av del av Hässleholm 88:16, kv
Hänghasseln, Hassellunden
Dnr 2006.77

253

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

Markanvisningsavtalet för kv Ormhasseln godkänns med
samtliga bilagor inklusive köpeavtalet och exploateringsavtalet.
Ett markområde om ca 6 000 kvm av Hässleholm 88:16
säljs till Finndomo AB för en köpeskilling om 1 166 000
kronor, och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till
köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Förslag till köpeavtal avseende del av Hässleholm 88:16
inom område Hassellunden, kv Hänghasseln, har upprättats
med Finndomo AB.
Markområdet omfattar ca 6 000 kvm. Det skall bebyggas
som grupphusområde med 8-10 friliggande hus på friköpta
tomter.
______

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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KS AU 2006-02-15, § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

-

Markanvisningsavtalet för kv Ormhasseln godkänns med
samtliga bilagor inklusive köpeavtalet och exploateringsavtalet.
Ett markområde om ca 6 000 kvm av Hässleholm 88:16
säljs till Finndomo AB för en köpeskilling om 1 166 000
kronor, och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till
köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

____________________
Sänt till:
Expl.avd.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 38

Personalkontoret – Uppföljning av
övergripande verksamhetsplan och mål 2005
Dnr 2006.111

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Redovisning av uppföljningen av personalkontorets övergripande plan och mål 2005 godkänns och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Personalkontoret har gjort uppföljning av övergripande mål.
Kontoret föreslår att redovisningen godkänns och läggs till
handlingarna.
______
KS AU 2006-02-15, § 69
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
-

Redovisning av uppföljningen av personalkontorets övergripande plan och mål 2005 godkänns och läggs till
handlingarna.

____________________
Sänt till:
pk

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 39

Personalkontoret – Verksamhetsplanering
2006
Dnr 2006.112

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättat förslag till verksamhetsplanering av övergripande mål 2006 för personalkontoret fastställs.
Personalkontoret ska sammanställa utvärderingen av
personalsammansättningen m.m. utifrån helheten ur
integrationssynpunkt. (mål 4.7 övergripande mål –
integration)

Ärendebeskrivning
Personalkontoret har upprättat verksamhetsplan för 2006.
______
KS AU 2006-02-15, § 70
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
-

Upprättat förslag till verksamhetsplanering av övergripande mål 2006 för personalkontoret fastställs.
Personalkontoret ska sammanställa utvärderingen av
personalsammansättningen m.m. utifrån helheten ur
integrationssynpunkt. (mål 4.7 övergripande mål –
integration)

____________________
Sänt till:
pk

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 40

Betalning av VA-anläggningsavgifter för
upprättade förbindelsepunkter
Dnr 2006.148

345

Kommunstyrelsens beslut
-

Hässleholms Vatten AB anmodas att meddela kommunen
förbindelsepunkter för upprättade serviser inom Röinge
Hage etapp II och att debitera kommunen avgifterna.
Avgifterna om 474 250 kronor finansieras ur
exploateringsbudgeten.

Ärendebeskrivning
Enligt VA-lagstiftningen har huvudmannen rätt att debitera
fastighetsägare VA-anläggningsavgift när förbindelsepunkten meddelats.
Hässleholms Vatten AB har meddelat att utbyggnad av VAanläggning inom Röinge Hage etapp II är slutförd.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2006-03-08
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KS § 40 forts
Hässleholms Vatten AB har aviserat om anläggningsavgifter
för följande fastigheter:
Notarien 1
Sakföraren 1
Sakföraren 2
Sakföraren 3
Fjärdingsmannen 1
Fjärdingsmannen 2
Fjärdingsmannen 3
SUMMA
Medvärdesskatt tillkommer.

67 750 kronor
68 500 kronor
68 500 kronor
68 500 kronor
67 000 kronor
67 000 kronor
67 000 kronor
474 250 kronor

Avgifterna är inte kalkylerade i exploateringsbudgeten. För
köpeavtal som tecknas för nämnda fastigheter kommer
kommunen att fakturera köparen gällande anläggningsavgift.
______
KS AU 2006-02-15, § 76
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
-

Hässleholms Vatten AB anmodas att meddela kommunen
förbindelsepunkter för upprättade serviser inom Röinge
Hage etapp II och att debitera kommunen avgifterna.
Avgifterna om 474 250 kronor finansieras ur
exploateringsbudgeten.

____________________

Sänt till:
expl.avd.
TN

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 41

Kompletteringsbudget 2006
Dnr 2006.10

041

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

Anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2006
inklusive övriga behandlade ärenden.
Omformulera att-sats 14 i budget 2006 till ”att
bemyndiga kommunstyrelsen genom ekonomikontoret
att till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader
(anslagstyp 1) för investeringar slutförda från och med
2005”.
Tillföra 2007-års flerårsplan 28,5 miljoner kronor till
projektet ombyggnad av Söderparkskolan.
Finansiera 2006-års ökade investeringsvolym genom
upplåning.

Kommunstyrelsens beslut
-

Kompletteringsbudgeten ändras under Övriga beslut,
Investeringar,Anslutning fjärrvärme Bjärnum till beloppet
950 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till kompletteringsbudget för 2006 är upprättat
och föreslås bli antaget.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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KS § 41 forts
I budgeten för 2006 är den generella att-satsen nummer 14
felformulerad och bör ändras till följande ”att bemyndiga
kommunstyrelsen genom ekonomikontoret att till nämnder
fördela medel avseende kapitalkostnader (anslagstyp 1) för
investeringar slutförda från och med 2005”. Ändringen
gäller från och med 2005 istället för under budgetåret.
Eftersom det visat sig att ombyggnaden av Söderparkskolan
kommer att bli betydligt dyrare än budgeterat belopp ska
budget 2007 tillföras 28,5 miljoner kronor för projektet,
totalsumman för projektet blir 55 miljoner kronor.
I kommunstyrelsen föreslås att beloppet för
fjärrvärmeutbyggnad i Bjärnum minskas eftersom inte hela
den planerade investeringen kommer att göras under 2006.
Yrkanden m m
John Bruun yrkar återremiss av ärendet för att finansiering
av omsorgsverksamheten ska redovisas.
I detta instämmer Bo-Anders Thornberg.
Ordföranden ställer proposition på dels att ärendet ska
avgöras idag och dels att det ska återremitteras och finner
att det ska behandlas idag.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: ”Den som
vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera
det röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Christer Welinder, Margareta Sundin, Lennart Westdahl,
Sven-Erik Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun och Torsten Ising.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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Kommunstyrelsen har alltså beslutat att avgöra ärendet
idag.
Ordföranden ställer slutligen proposition på förslaget att
anta kompletteringsbudget 2006 och finner det bifallet.
Reservationer
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter deltar inte i beslutet i sak.
____________________
Sänt till:

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 42

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman
med Hässleholms Renhållare AB
Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

att godkänna resultat- och balansräkning per 2005-12-31
att godkänna förslag till beslut avseende vinstdisposition
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden
2005-01-01—2005-12-31
att godkänna årsarvode till styrelse, revisor och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
att godkänna val av revisor och revisorsersättare till
bolagsstämman

Ärendebeskrivning
Hässleholms Renhållare ABs vd Jan Göransson och
ordföranden KG Sjöholm har redovisat bolagets verksamhet.
Instruktion till ombudet Lars Olsson med ersättare BoAnders Thornberg föreslås beträffande dagordningens
punkter.
____________________
Sänt till:
LO
B-AT

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 43

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman
med Hässleholms Vatten AB
Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

att godkänna resultat- och balansräkning per 2005-12-31
att godkänna förslag till beslut avseende vinstdisposition
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden
2005-01-01—2005-12-31
att godkänna årsarvode till styrelse, revisor och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
att godkänna val av revisor och revisorsersättare till
bolagsstämman

Ärendebeskrivning
Hässleholms Vatten ABs vd Henrik Brink och ordföranden
Mona Hilbertsson har redovisat bolagets verksamhet.
Instruktion till ombudet Lars Olsson med ersättare BoAnders Thornberg föreslås beträffande dagordningens
punkter.
____________________
Sänt till:
LO
B-AT

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 44

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman
med AB Hässleholmsbyggen
Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

att godkänna resultat- och balansräkning per 2005-12-31
att godkänna förslag till beslut avseende vinstdisposition
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden
2005-01-01—2005-12-31
att godkänna årsarvode till styrelse, revisor och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
att godkänna val av revisor och revisorsersättare till
bolagsstämman
att planera för att trygghetsboende i Hässleholm
påbörjas år 2006

Ärendebeskrivning
AB Hässleholmsbyggens vd Stephan Persson och
ordföranden Christer Welinder har redovisat bolagets
verksamhet.
Instruktion till ombudet Bengt Andersson med ersättare BoAnders Thornberg föreslås beträffande dagordningens
punkter.
____________________
Sänt till:
LO
B-AT

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

30

§ 45

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman
med Hässleholm Fjärrvärme AB
Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

att godkänna resultat- och balansräkning per 2005-12-31
att godkänna förslag till beslut avseende vinstdisposition
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden
2005-01-01—2005-12-31
att godkänna årsarvode till styrelse, revisor och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
att godkänna val av revisor och revisorsersättare till
bolagsstämman
att utbyggnad av fjärrvärme på Östervärn i Hässleholm
ska påbörjas under år 2006 om de ekonomiska
förutsättningarna finns

Ärendebeskrivning
Hässleholm Fjärrvärme ABs vd Alf Persson och vice
ordföranden Gösta Johansson har redovisat bolagets
verksamhet.
Instruktion till ombudet Bengt Andersson med ersättare
Christer Caesar föreslås beträffande dagordningens punkter.
____________________
Sänt till:
BA
CC

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 46

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman
med Hässleholms Industribyggnads AB
Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

att godkänna resultat- och balansräkning per 2005-12-31
att godkänna förslag till beslut avseende vinstdisposition
att överlämna till ombudet att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen och vd för tiden 2005-01-01—2005-12-31
att godkänna årsarvode till styrelse, revisor och
lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
att godkänna val av revisor och revisorsersättare till
bolagsstämman

Ärendebeskrivning
Hässleholms Industribyggnads ABs vd Jörgen Ernstsson har
redovisat bolagets verksamhet.
Instruktion till ombudet Jan Nilsson med ersättare Robin
Gustavsson föreslås beträffande dagordningens punkter.
____________________
Sänt till:
JN
RG

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid

32

§ 47

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
- Följande läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2006.69
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 2006-02-15
2006.16
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 2006-02-15
2006.67
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2006-02-15
2006.17
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2006-02-15

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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2006.66
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2006-02-15
2006.83
002
Arbetsmarknad & kompetensutveckling - Delegationsbeslut

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 48

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2006.6
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2006-01-31
2006.7
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per januari
2006
2006.20
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik
januari 2006
2006.219
102
Länsarbetsnämnden i Skåne – Förordnande av ledamot till
Arbetsmarknadsnämnden i Hässleholms kommun
2006.168
007
Öhrlings PricewaterhouseCoopers – Granskning av
omsorgsnämnden
2006.170
042
Stiftelsen Bjärnum-hus – Årsredovisning
2006.152
115
Hässleholms nämndemannaförening – Skrivelse angående
nämndemännens arvode och arbetsförhållanden

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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2006.184
012
Byggnadsnämnden – Räddningstjänstens uppföljning av
kommunens övergripande mål 2005
2006.182
049
Byggnadsnämnden – Uppföljning av intern kontroll 2005 för
räddningstjänsten
2006.183
049
Byggnadsnämnden – Intern kontroll 2006 för
räddningstjänsten
2006.185
012
Byggnadsnämnden – Stadsbyggnadskontorets uppföljning
av kommunens övergripande mål 2005
2006.122
012
Barn- och utbildningsnämnden – Verksamhetsplanering för
2005 utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål –
uppföljning
2006.215
009
Fritidsnämnden – Plan för intern kontroll
2006.203
049
Tekniska nämnden – Intern kontroll – redovisning
2006.140
012
Socialnämnden – Socialnämndens verksamhet 2005
2006.121
012
Barn- och utbildningsnämnden – Verksamhetsplanering för
2006
2006.64
059
Länsrätten i Skåne län – Domslut - Avslag angående
överprövning enligt lagen om offentlig upphandling
2005.930
530
Regionstyrelsen – Svar på skrivelse angående
pågatågstrafik på sträckan Höör-Hässleholm 2008
Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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2005.930
530
Skånetrafiken - Svar på skrivelse angående pågatågstrafik
på sträckan Höör-Hässleholm 2008
2006.189
016
Länsstyrelsen i Skåne län – Uppföljning av kommunernas
krisberedskap 2005
2006.201
510
Vägverket – Samtliga körprov för tung trafik kommer att
genomföras i Kristianstad
2006.154
217
Byggnadsnämnden – Intyg laga kraft, Del av kv. Oden och
Limkokaren, Hässleholm. Hävande av
tomtindelning/fastighetsplan
2006.190
537
Vittsjö-Verum center – Skrivelse angående indragning av
busshållplatser
Hässleholms Industribyggnads AB – Kallelse till
bolagsstämma 2006-03-16
Hässleholm Fjärrvärme AB – Kallelse till bolagsstämma
2006-03-30
AB Hässleholmsbyggen – Kallelse till bolagsstämma
2006-03-23
Hässleholms Vatten AB – Kallelse till bolagsstämma
2006-03-28
Hässleholms Renhållare AB – Kallelse till bolagsstämma
2006-03-21
Samarbetskommittén Skåne nordost, styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2006-02-06
2006.76
049
Ekonomikontoret – Månadsrapporter avseende
kapitalförvaltningen 2006-01-31 och 2006-02-28
Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-03-08

Sid
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§ 49

Årsredovisning för LB Kiel Färgaren AB för
2005
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för 2005 för LB Kiel Färgaren AB
föreligger.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

Bilaga
Kommunstyrelsen
2006-03-08, § 30

2006-01-30

Riktlinjer för handlingsplaner för åtgärder mot hot och våld
inom Hässleholms kommun

1. Bakgrund
Samtliga verksamheter inom Hässleholms kommun skall upprätta
en handlingsplan för åtgärder mot hot och våld. Handlingsplanen
skall utgå från de regler som läggs fast i arbetarskyddsstyrelsens
kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i
arbetsmiljön (AFS 1993:2) och som innebär att:
•
•
•
•
•

arbetsgivaren skall utreda riskerna för våld och hot och vidta
de åtgärder som behövs,
arbetet skall ordnas så att riskerna för våld och hot så långt
som möjligt förebyggs,
arbetstagarna skall kunna kalla på snabb hjälp,
alla tillbud och händelser skall utredas och dokumenteras
och
arbetstagare som utsatts för våld eller hot ska snabbt få
hjälp och stöd. (Våld och hot på jobbet, Arbetsmiljöverket)

2. Handlingsplanens innehåll
En handlingsplan för åtgärder mot hot och våld inom Hässleholms
kommun skall minst innehålla följande:
Riskanalys
Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som
finns i verksamheten (§2 AFS 1993:2). Under detta avsnitt kan
man ta upp berörda grupper, tänkbara situationer, riskbeteenden
osv.
Förebyggande åtgärder
Arbetsplatsen skall utformas och arbetet ordnas så att våld eller
hot om våld så långt som möjligt kan undvikas (§§3 och 6 AFS
1993:2). Under detta avsnitt bör man beskriva fysiska åtgärder,
utbildningsinsatser osv. som kan betraktas som förebyggande
åtgärder. I detta, eller i ett separat avsnitt, kan man även skapa

Postadress
Utvecklingsenheten
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 70 00 vx
Telefax
0451-814 06

E-postadress
kommunledningskontoret@hassleholm.se
Postgiro
11 16 00-3

en checklista för förhållningssätt och handlingsalternativ vid
hotfulla situationer av olika grad.
Möjlighet att kalla på snabb hjälp
Arbetstagaren skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en
vålds- eller hotsituation (§7 AFS 1993:2). Under detta avsnitt
redogör man för vilken konkret hjälp som finns att tillgå i en akut
hotfull situation.
Utredning och dokumentation av tillbud och händelser
Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall
dokumenteras och utredas (§10 AFS 1993:2). Utredningen skall
skall innehålla uppgifter om kön, ålder, befattning, utbildning och
tid i yrket. Beskrivningen av den inträffade händelsen skall
innehålla information om arbetsplats, misstänkt gärningsman,
tidpunkt, pågående sysselsättning, ensamarbete, händelseförlopp,
fysisk/psykisk skada, sjukskrivning, vidtagna åtgärder och behov
av ytterligare åtgärder.
Dokumentationen skall också innehålla uppgifter om anmälan till
Yrkesinspektionen (§2 AMF), Polisen och Försäkringskassan när
det gäller arbetsskada.
Stöd till arbetstagare som utsatts för våld och hot
Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få
hjälp att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada
(§11 AFS 1993:2). Under detta avsnitt bör man beskriva hur
utsatt och övrig personal skall förhålla sig efter våld och hot, samt
vilka praktiska åtgärder som skall vidtas.
3. Revidering av handlingsplan
För att planen skall fungera som ett operativt verktyg i vardagen
är det viktigt att den anpassas till förändringar i verksamheten och
det omgivande samhället. Följaktligen skall det framgå i
handlingsplanen när den skall revideras.
4. Exempel på blanketter för dokumentation
För att rutinerna kring utredning och dokumentation skall fungera
så enkelt och effektivt som möjligt bör varje verksamhet utforma
blankett som kan användas dels i själv hotsituationen eller
omedelbart efter, samt blankett för incidentrapportering. Genom
detta förfarande får man en enhetlig rapportering, förstärker de
rutiner som anges under områdena i kapitel 2, samt förbättrar
möjligheterna för att få med den viktigaste informationen om
själva incidenten. I bilaga finns exempel på hur sådana blanketter
kan utformas.

INCIDENTRAPPORT

– XX-förvaltningen Hässleholm

Arbetsplats_____________________________________________________
Datum och
klockslag_______________________________________________________
Plats___________________________________________________________
Gärningsman____________________________________________________
Redogörelse_____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Undersökning/anmälan

Datum

Läkarundersökning (vid kroppsskada begär rättsläkarintyg)

________

Polisanmälan

________

Arbetskadeanmälan

________

Anmälan till Yrkesinspektionen

________

Anmälan till AMF (vid sjukskrivning)

________

Åtgärder som skall vidtas för att händelsen inte skall upprepas
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________
Tjänsteman

____________________
Enhetschef

__________________________
Skyddsombud

Checklista vid hot
Var lugn, vänlig och avbryt inte den som ringer
Ställ kontrollfrågor så att meddelandet blir korrekt mottaget
Notera det exakta meddelandet:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Vad heter du?
Vad ska hända?
När ska det hända?
Varför gör du detta?
Tillhör du någon organisation?
Varifrån ringer du?

Vänd till nästa sida!

Identitet
Man

Kvinna

Röst
Högljudd

Tystlåten/svag

Pojke

Flicka

Mörk

Ljus

Sluddrig

Mjuk

Övrigt: _____________________________________________________________________
Tal
Snabbt
Långsamt
Välvårdat
Stammande
Läspande

Distinkt

Förvrängt

Svordomar

Övrigt: _____________________________________________________________________
Dialekt
Lokal dialekt

Svårbestämd

Utländsk brytning

Övrigt: _____________________________________________________________________
Attityd
Lugn

Upphetsad

Förvirrad

Alkohol/drogpåverkad

Övrigt: _____________________________________________________________________
Bakgrundsljud
Maskiner
Gatutrafik

Musik

Röster

Radio/TV

Högtalare

Övrigt: _____________________________________________________________________
Verkade personen förtrogen med
Lokalerna
Verksamheten

Hotad person

Övrigt: _____________________________________________________________________

Övrigt
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mottagarens namn

Datum

Klockslag

Mottagarens arbetsplats

Mottagarens telefon

Övrigt

Checklistan lämnas omedelbart till
arbetsledare!

Bilaga
Kommunstyrelsen
2006-03-08, § 31

2006-01-23

Kommunstyrelsen

Förslag till systematiskt säkerhetsarbete i Hässleholms
kommun och de kommunala bolag

1. Bakgrund
En skärpt lagstiftning på säkerhetsområdet tillsammans med ett
ökat antal stölder, hot, skadegörelser och andra frågor kopplade till
säkerhet, har ökat kraven på kommunerna att förebygga,
dokumentera, analysera, följa upp och åtgärda säkerhetsrelaterade
person- och egendomsskador.
Redan idag pågår ett omfattande arbete inom kommunen när det
gäller säkerhet. Genom att samordna de insatser som görs finns
det möjlighet att stärka detta arbete ytterligare.
För att kunna genomföra ett systematiskt säkerhetsarbete inom en
kommun krävs ett helhetsgrepp om hela kommunkoncernen. I
föreliggande PM föreslå införandet av en befattning som
säkerhetschef för att på bästa sätt nyttja de begränsade resurser
som står till kommunens förfogande.
2. Frågor som med fördel kan hanteras i ett systematiskt
säkerhetsarbete
Följande frågor inom kommunkoncernen kan med fördel
samordnas inom ramen för en ny samlad hantering av
säkerhetsfrågorna:
Postadress
Stadshuset
281 80 Hässleholm

egendomsskador i samband med olycka
egendomsskador i samband med skadegörelse
inbrott
försäkringsfrågor
arbetsmiljöfrågor
våld och hot om våld
Besöksadress
Stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 70 00 vx
Telefax
0451-814 06

E-postadress
kommunledningskontoret@hassleholm.se
Postgiro
11 16 00-3

-

krisbearbetning
säkerhet för de som nyttjar kommunens tjänster
personkontroll
IT-säkerhet
kris/olycka i samhället
brottslighet

Bland annat följande lagar är tillämpliga inom detta område som
kommunen har att hantera:
-

Lagen om skydd mot olyckor
Säkerhetsskyddslagen
Lagen om extraordinära händelser
Lagen om civilt försvar
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Arbetsmiljölagen
Brottsbalken
Miljöbalken
Ordningslagen
Sekretesslagen

I dagsläget har kommunen bland annat följande aktörer
verksamma inom säkerhetsområdet:
-

Säkerhetsanalysgrupp: bestående av Kommunchef,
Räddningschef, IT-chef, Ekonomichef, samt representanter för
tekniska kontoret.
Försäkringar: .tk. och försäkringsansvarig inom varje
förvaltning
Fastigheter: t.k.och räddningstjänsten
säkerhetssamordnare Skåne nordost
hot och våld: varje förvaltning ansvarig inom respektive
verksamhet
arbetsmiljö: varje förvaltning ansvarig inom respektive
verksamhet
IT-säkerhet: IT-strateg
kris och beredskapsplanering: räddningstjänsten och
kommunledningskontoret
olyckor: räddningstjänsten
krisbearbetning: POSOM-gruppen, Socialtjänsten
brottslighet: lokala BRÅ

Mycket arbete bedrivs redan idag inom kommunen, men på ett
övergripande plan saknas samordning och vissa områden, såsom
säkerhetsfrågor kopplade till området personer bör förstärkas.

3. Ett systematiskt säkerhetsarbete
Förslag till organisation
Mot bakgrund av det som redovisats av ökade krav på den
kommunala verksamheten och den befintliga organisationen finns
det ett behov av samordning, systematisering och ökat fokus på
säkerhetsfrågor. En säkerhetschef, som rapporterar till KS, med
ansvar för att genomdriva ett stringent säkerhetsarbete i
Hässleholms kommun och de helägda kommunala bolagen, bör
därför utses.
Förutom rapportering till KS skall säkerhetschefen föredra
säkerhetsfrågorna löpande i förvaltningschefsgruppen.
Säkerhetschefen skall ansvara för helheten i det systematiska
säkerhetsarbetet och skall:
•
•
•
•
•
•

leda det systematiska säkerhetsarbetet genom att utarbeta
och tillämpa en säkerhetsplan,
identifiera och systematisera tillämpningen av befintliga och
nya lagar inom säkerhetsområdet,
implementera säkerhetstänkande i hela kommunkoncernen,
bl.a. genom utbildningsinsatser,
samordna säkerhetsarbetet på områden där det operativa
ansvaret ligger på förvaltningarna, såsom inom arbetsmiljöoch fastighetsområdet,
ha det operativa ansvaret för områdena hot/våld,
beredskapsplanering,
skaderapportering/utvärdering/riskanalys
ansvara för kontakterna med polis och andra myndigheter

Inom de områden som bedömts vara säkerhetsrelaterade skall
säkerhetschefen medverka till att:
1.
2.
3.
4.

Risk-/sårbarhetsanalyser genomförs vid behov
Eventuella incidenter dokumenteras
Beredskapsplan utarbetas vid behov
Olycksutredning genomförs vid olycka

Mot denna bakgrund skall sedan säkerhetsrutiner utarbetas för
hela säkerhetsområdet.
Till sin hjälp får säkerhetschefen en säkerhetsstyrgrupp, bestående
av:
-

Kommunchef
IT-strateg
Personalchef
Teknisk chef

Säkerhetsstyrgruppen får befogenhet att, utifrån en av KF beslutad
säkerhetsplan, besluta om vilka åtgärder som bör vidtas inom
ramen för det systematiska säkerhetsarbetet och vem som skall
bära ansvaret för det.
En arbetsgrupp (säkerhetsgruppen) bestående av kontaktpersoner
utsedda av varje förvaltning och bolag, med säkerhetschefen som
sammankallande, kommer att fungera som informations- och
samordningspunkt för de löpande frågorna.
Det operativa ansvaret kommer således att delas mellan
säkerhetschef, säkerhetsgruppen och de operativt ansvariga inom
varje verksamhetsområde (arbetsmiljöfrågor, fastigheter,
försäkringar osv) inom de olika förvaltningarna och bolagen.
Förslag till bemanning
Räddningstjänsten i Hässleholm är idag en av huvudaktörerna inom
det säkerhetsarbete som bedrivs i kommunen. Förvaltningen har
idag stor kunskap om behovet och principerna kring ett
systematiskt säkerhetsarbete, men kan pga. det operativa
räddningsarbetet endast ägna en mycket begränsad tid till
samordning av detta.
På räddningstjänsten blir inom kort tjänsten som brandingenjör
vakant. Istället för att återbesätta denna finns det möjlighet att
anställa en räddningschef och låta nuvarande räddningschef övergå
till en tjänst som förvaltningschef för räddningstjänsten och tillika
säkerhetschef för hela kommunkoncernen. Genom denna
uppdelning mellan operativa frågor och strategiska
samordningsfrågor nyttjas resurserna på ett mer optimalt sätt för
hela kommunkoncernen.
Föreslagna förändringar kan i dagsläget genomföras inom befintliga
ramar, även om säkerhetsfrågorna med stor sannolikhet på sikt
kommer att kräva utökade resurser.
I samband med denna förändring kan det finnas anledning att se
över Räddningstjänstens nämndstillhörighet, då en hel del av det
övergripande arbete som förvaltningen bedriver inom säkerhets-,
beredskaps- och olycksområdet ligger inom Kommunstyrelsens
ansvarsområde.
Överföring av medel, samt kontakt- och utvecklingsansvar, för del
av säkerhetssamordnare inom Skåne nordost görs med 300 000
kronor från Tekniska kontoret till Räddningstjänsten. I linje med
detta förs även ansvaret för skaderapporteringssystemet Flexite
över till Räddningstjänsten.

4. Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att det systematiska säkerhetsarbetet i Hässleholms kommun skall
organiseras och genomföras enligt riktlinjerna i föreliggande PM,
att 300 000 kronor som idag finansierar del av gemensam
säkerhetsfunktion inom Skåne nordost förs över från tekniska
kontoret till räddningstjänsten,
att systemansvaret för skaderapporteringssystemet flexite förs
över från tekniska kontoret till räddningstjänsten,
att räddningschefen utses till säkerhetschef och förvaltningschef
för räddningstjänsten,
att ny räddningschef anställs istället för att återbesätta tjänsten
som brandingenjör, samt
att kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och
framlägga förslag om överföring av huvudmannaskapet för
räddningstjänsten från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Per Hildingson
Kommunchef

Thomas Hagman
Bitr. kommunchef / utvecklingschef

