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Diarienummer

2010-09-08
2010/86

750

§ 179

Revisionsrapport – Granskning av individ – och
familjeomsorgen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger socialnämndens yttrande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat individ- och familjeomsorgen i Hässleholms kommun. Enligt
granskningen finns en stort sett väl fungerande organisation med goda rutiner som garanterar klienterna rättssäkerhet och som ger medarbetarna trygghet i arbetet. Det finns
dock ett antal närmare beskrivna punkter som enligt kommunens revisorer kan förbättras.
Socialnämnden har yttrat sig över rapporten.
_______________________
Sänt till:
Sn
Revisionen

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-08
2008/832 007

§ 180

Revisionsrapport – Basgranskning av fritidsnämnden
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger fritidsnämndens yttrande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer genom en basgranskning granskat hur fritidsnämndens styrning och
uppföljning uppfattas av nämndens politiker och ledning. Kommunens revisorer har
gjort bedömningen att nämnden behöver förbättra återrapporteringen av verksamheten.
Fritidsnämnden har yttrat sig över rapporten.

_________________________
Sänt till:
Fn
Revisionen

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-08
2010/422

012

§ 181

Ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads kommun
till Samordningsförbundet Skåne Nordost
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun per den 1 januari 2011
ansluter sig till Samordningsförbund Skåne Nordost.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till stadgar för förbundet.
3. Kommunens kostnader i form av bidrag till förbundet för 2011 med cirka
600 000 kronor hanteras i budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet

Av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser framgår
bland annat följande. Finansiell samordning får bedrivas inom ett samordningsområde
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en
effektiv resursanvändning. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Verksamheten med
finansiell samordning bedrivs av ett för detta ändamål särskilt bildat samordningsförbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar. Försäkringskassan ska bidra med
hälften av medlen till den finansiella samordningen. Det eller de landsting som deltar
ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en
fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner
sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om.
Genom beslut den 5 maj 2010 (§ 61) utsåg kommunstyrelsen kommunjurist Magnus
Gjerstad utses till kommunledningskontorets representant, som fick mandat att föra
kommunens talan och i samverkan med andra kommuners representanter förhandla om
förslag till förbundsordning, budget, styrelse med mera angående ett eventuellt samgående med övriga Skåne nordost kommuner i ett FINSAM-förbund.

Justering
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TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-08
Forts. § 181

2010/422 012

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skåne läns landsting och Kristianstads kommun har tidigare bildat Samordningsförbundet i Kristianstads kommun. Fråga har uppkommit om att Hässleholms kommun per den l januari 2011 tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge kommuner skall ansluta sig till förbundet, som då skulle
få namnet Samordningsförbund Skåne Nordost. Förslag till stadgar har utarbetats av en
kommungemensam arbetsgrupp. Vidare har föreslagits att som princip för finansieringen av förbundet ska varje kommun årligen tillskjuta ett belopp de närmaste åren
som motsvarar 12 kronor per kommuninvånare, eller, för Hässleholms kommuns del,
(50 036 kronor x 12 = 600 432 kronor). Den totala budgeten för förbundet beräknas till
8 029 968 kronor.
Den konkreta inriktningen för förbundets arbete har diskuterats vara bland annat unga
vuxna som står utanför arbetsmarknaden, unga vuxna med psykiska eller psykosociala
problem, psykosocialproblematik i alla åldrar, unga personer med behov av gemensamma insatser och förberedande aktiviteter före arbetsmarknadsåtgärder.
En utvidgning av förbundet enligt förslaget förutsätter samtycke från samtliga berörda
myndigheter.
Socialnämnden har i beslut den 15 juni 2010 (§ 97) föreslagit kommunfullmäktige att
Hässleholms kommun ska ansluta sig till Samordningsförbund Skåne Nordost från och
med den 1 januari 2011 och att fullmäktige godkänner föreliggande förslag till stadgar
för förbundet.
Genom bildande av samordningsförbund vill lagstiftaren, istället för att varje aktör arbetar ensam, uppmuntra samarbete mellan statliga, regionala och lokala myndigheter
när det gäller rehabilitering. Därigenom kan bättre resultat av insatserna förväntas. Finansieringen av förbundets verksamhet får ur kommunal synvinkel anses fördelaktig
genom att statliga och regionala myndigheter tillskjuter merparten av medlen för förbundets verksamhet. Att ansluta sig till ett samordningsförbund framstår därför som positivt för den av socialförvaltningen bedrivna verksamheten.
_____________________
Sänt till:
klk – kommunjurist
klk – ekonomichef

Justering
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Diarienummer

2010-09-08
2010/558 049

§ 182

Överföring av medel till kommunledningskontorets
investeringskonto
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 43 000 kronor från Näringslivsstabens driftskonto till kommunledningskontorets investeringskonto, anslagstyp 1.
Beskrivning av ärendet

Under våren 2010 överfördes 140 000 kronor till Kommunikations- och marknadsstaben för hyra och inredning av informationslokal på Hässleholms Resecentrum.
För inredning och utrustning av lokalen finns behov av att överföra 43 000 kronor från
stabens driftsbudget till kommunledningskontorets investeringsbudget, anslagstyp 1.
Samråd har gjorts med ekonomichefen som inte har något att erinra mot ärendet.
_____________________
Sänt till:
klk – ekonomichef
klk – näringslivsstaben

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8 (9)

Diarienummer

2010-09-08
2010/618 330

§ 183

Samarbetsavtal avseende ombyggnad av Nytorget i
Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet mellan Hässleholm kommun och
Norén Fastigheter AB avseende ombyggnad av Nytorget i Hässleholm.
2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att starta ett detaljplanearbete avseende ombyggnad av Nytorget.
3. I samband med detaljplanearbetet för Nytorgets nya utformning ska det göras en total översyn och utredning av trafiksituationen och trafikföringen i Hässleholms centrum samt Lövgatans eventuella utfart mot Viaduktsgatan.
Yrkande

Tommy Nilsson (s) yrkar följande tillägg:
”Att i samband med detaljplanearbetet för Nytorgets nya utformning ska det göras en
total översyn och utredning av trafiksituationen och trafikföringen i Hässleholms centrum samt Lövgatans eventuella utfart mot Viaduktsgatan.”
Lars-Göran Wiberg (C) instämmer i detta yrkande.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på förslaget och yrkandet och finner framlagt förslag
bifallet.
Beskrivning av ärendet

En visionsskiss av Uulas Arkitekter och Norén Fastigheter har resulterat i ett förslag till
samarbetsavtal mellan Hässleholms kommun och Norén Fastigheter avseende ombyggnad av Nytorget i Hässleholm.
Samarbetsavtalet syftar till att Nytorget ska omgestaltas till en modern mötesplats med
en ny restaurang och ett café med uteserveringar, utökat antal p-platser i det underjordiska garaget och en flytt av garagenedfarten.

Justering
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Forts. § 183

2010/618

330

Nytorget ska enligt avtalet även innehålla plats för fler uteserveringar, bänkar, konstverk med fontän, offentlig toalett, cykelparkeringar och större planteringar. Befintliga
stora träd på och intill torget ska bevaras så långt möjligt. Påkostade markbeläggningar
och murar i natursten ska eftersträvas. Tanken med omvandlingen är att torget ska vara
bilfritt.
För ombyggnaden krävs en ny detaljplan och fastighetsregleringar, som kommunen bekostar. Norén Fastigheter uppför och bekostar sextio nya parkeringsplatser under jord
samt flytten av befintlig nedfart till torgets nordöstra sida. Ovanpå den föreslagna nya
garagenedfarten föreslås att en restaurangbyggnad i glas med tillhörande uteservering
uppförs. I torgets sydvästra del föreslås en cafébyggnad med uteservering. Dessa byggnader bekostas och ägs av Norén Fastigheter. Utöver detta ska Norén Fastigheter betala
ytterligare tre miljoner kronor för ombyggnad av torget ovan mark. Parternas intention
är att arbetet ska starta så snart som möjligt och färdigställas senast hösten/vintern 2013.
_________________________
Sänt till:
Bn
Stadsbyggnadskontoret
klk – utvecklingsavdelningen
klk – exploateringsavdelningen
Norén Fastigheter AB

Justering
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