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Diarienummer

2009-01-13
2009/908 050

§1

Kopieringspapper – förlängning av avtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med
Lyreco AB, Bankeryd för tiden 2010-02-01 – 2011-01-31.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet med Lyreco AB beträffande kopieringspapper upphör att gälla
2010-01-31.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-10, § 302 finns möjlighet att
förlänga avtalet i ytterligare ett år.
Samråd har skett med inköpsansvariga inom kommunen och de föreslår att förlängning
sker av avtalet med ett år.
_____________________
Sänt till:
upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-13
2009/909 050

§2

Kontorsmaterial – förlängning av avtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med
Corporate Express Sverige AB, Växjö för tiden 2010-02-01 – 2011-01-31.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet med Corporate Express Sverige AB beträffande kontorsmaterial
upphör att gälla 2010-01-31.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-10, § 301 finns möjlighet att
förlänga avtalet i ytterligare ett år.
Samråd har skett med inköpsansvariga inom kommunen och de föreslår att förlängning
sker av avtalet med ett år.
_____________________
Sänt till:
upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-13
2009/899 179

§3

Förslag till överenskommelse gällande upplåtelse av
församlingshem att användas som trygghetspunkt under en
krissituation - godkännande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar återremiss för undersökning av möjligheten att använda redan
vid stormen Gudrun inarbetade lokaler. Lars-Göran Wiberg (C) bifaller yrkandet.
Omröstning

Ordföranden finner återremissyrkandet bifallet.
Beskrivning av ärendet

Det finns idag ett stort behov av att skapa utrymme för att ge och få information, skapa
en plats där kommunens POSOM-organisation kan organisera sig i händelse av en kris
samt även att skapa en plats för trygghet och möjlighet till vila i händelse av kris. I
Hässleholms kommun har tidigare skolor fungerat som så kallade värmestugor dit
kommuninvånare kunnat komma för att få värme vid till exempel ett längre elavbrott.
En värmestuga skulle dock kunna syfta till mer än att bara ge värme, nämligen även till
ovan nämnda behov. Lokalerna föreslås benämnas trygghetspunkter istället för värmestugor.
För att uppfylla ovan nämnda behov behöver lokalerna kunna öppnas inom en relativt
kort tidsperiod, bemannas av personal med god kännedom om lokalerna samt viss vana
att ta hand om personer som befinner sig i svåra situationer. Nytt förslag på lämpliga
lokaler och bemanning är Svenska kyrkans församlingshem i kommunen och dess anställda. Församlingshem utgör lokaler som används regelbundet och där ansvariga personer finns utsedda.
Räddningstjänsten föreslår att upprättat förslag till överenskommelse gällande upplåtelsen av församlingshem att användas som trygghetspunkt under en krissituation godkänns.
_____________________
Sänt till:
rtj

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-13
2009/905 006

§4

Instruktion till ombudet vid extra bolagsstämma med
Kristianstad Airport AB den 14 januari
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande instruktioner för ombudet:
1. Godkänna föreslaget val av vice ordförande och ersättare i styrelsen.
2. Godkänna nedskrivning av aktiekapitalet.
Beskrivning av ärendet

Kristianstads Airport AB har kallat till extra bolagsstämma den 14 januari. Punkt 8 och
10 på dagordningen innefattar godkännande av nedskrivning av aktiekapitalet. Dessutom finns ett valärende.
Instruktion till ombudet Douglas Roth (M) med ersättare Lena Wallentheim (S) föreslås
beträffande dagordningens punkter.
____________________
Ombudet Douglas Roth
Ersättare Lena Wallentheim

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 (8)

Diarienummer

2009-01-13
2010/7

050

§5

Upphandling av möbler – antagande av anbud
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal för köp av möbler inklusive leverans, för tiden från avtalets tecknande t o m 2010-10-11 med möjlighet för
kommunen till 3 års förlängning, skall tecknas med:
Kontors- och konferensmöbler
Leverantör 1:
Kontorsfunktioner AB, Malmö
Leverantör 2:
Kinnarps AB, Kinnarp
Leverantör 3:
Input Interiör KC AB, Kristianstad
Skolmöbler
Leverantör 1:
Leverantör 2:
Leverantör 3:

Input Interiör KC AB, Kristianstad
Lekolar AB, Osby
De 3 interiör AB, Kristianstad

Möbler till allmänna utrymmen:
Leverantör 1:
De 3 interiör AB, Kristianstad
Leverantör 2:
Kinnarps AB, Kinnarp
Leverantör 3:
Kontorsfunktioner AB, Malmö
Möbler till grupp- och äldreboende
Leverantör 1:
Kontorsfunktioner AB
Leverantör 2:
De 3 interiör AB, Kristianstad
Leverantör 3:
Input interiör KC AB, Kristianstad
Möbler till privat- och studentboende
Leverantör 1:
De 3 interiör AB, Kristianstad
Leverantör 2:
Kontorsfunktion AB, Malmö
Leverantör 3:
Input Interiör KC AB, Kristianstad
Yrkande

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

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-13
§ 5 forts

2010/7

050

Beskrivning av ärendet

Upphandlingen omfattar inköp av möbler inklusive leverans till kommunens skolor,
servicehus, förvaltningar och övriga enheter.
Upphandlingen omfattar 5 anbudskategorier:
1.
Kontors- och konferensmöbler
2.
Skolmöbler
3.
Möbler till allmänna utrymmen
4.
Möbler till gruppboende och äldreboende
5.
Möbler till privat boende och studentboende
Syftet med upphandlingen är att teckna avtal med en eller flera leverantörer för att
trygga enheternas behov av möbler.
____________________
upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

