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Diarienummer

2010-11-24
2010/876 049

§ 223

Intern kontroll 2010 på arbetsmarknad och
kompetensutveckling
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport för 2010.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknad och kompetensutveckling har genomfört intern kontroll enligt Intern
kontrollplan 2010.

Sänt till:
Arbetsmarknad och kompetensutveckling

Utdraget bestyrkes
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§ 224

Ändring av barnomsorgstaxan för barn vars föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige ändrar barnomsorgs taxan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584), från taxa 1 till taxa 3 enligt vad
som framgår nedan.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog den 25 februari 2010, § 26, åt förvaltningen att
utreda möjligheten till reducerad barnomsorgs avgift för barn vars föräldrar är arbetslösa
eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga har mot avgift rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Förvaltningen har i skrivelser bland annat redogjort för avgifterna i 30 kommuner i Skåne och
att kommunens intäkter minskar med 250 000 - 300 000 kronor om året om taxan sänks
avseende dessa barn från taxa l till taxa 3.
Taxa 1 är följande:
Barn 1: 3 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 1 260 kr per månad
Barn 2: 2 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 840 kr per månad
Barn 3: 1 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 420 kr per månad
Barn 4: Ingen avgift
Taxa 3 är följande:
Barn 1: 2 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 840 kr per månad
Barn 2: 1 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 420 kr per månad
Barn 3: l % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 420 kr per månad
Barn 4: Ingen avgift
Nämnden har därefter den 26 augusti 2010, § 109, beslutat att hos kommunfullmäktige
anhålla om att barnomsorgstaxan för barn som ovan avses sänks från taxa 1 till taxa 3.

Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunal författningssamling

Utdraget bestyrkes
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§ 225

Svar på revisionsrapport - Granskning av rutinen för hantering
av avgifter inom omsorgsverksamheten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger omsorgsnämndens svar till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat hur avgiftshanteringen följs upp inom omsorgsnämnden och vilka rutiner som finns när betalning uteblir.
Med anledning av revisionsrapporten har kommunens revisorer frågat dels hur
omsorgsnämnden avser att stärka sin uppföljning av avgiftshanteringen och dels hur
arbetet med att dokumentera fler rutiner fortskrider.
Omsorgsnämnden har upprättat svar på frågorna från kommunens revisorer.

Sänt till:
Omsorgsnämnden
Revisionen

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 226

Ändring av detaljplan (tillägg till planbestämmelser) för
kvarteret Ringgården, Hässleholms kommun - samråd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslaget till tillägg av
planbestämmelse i detaljplan för kvarteret Ringgården i Hässleholm kommun.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till tillägg av planbestämmelser för detaljplan (stadsplan) för del av Hässleholms stad, omfattande ett område i söder avgränsat av järnvägen HässleholmKristianstad, i väster av järnvägen Hässleholm-Stockholm och i norr och öster av blivande trafIkled (1183K-A38) i Hässleholms kommun, är föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter under perioden 5 november - 3 december 2010.
Kvarteret Ringgården utgör ett mycket välbevarat område från den senare delen av
1940-talets folkhemsepok. Syftet med planen är dels att undanröja bebyggelsens planstridighet, dels att skydda bebyggelsen mot fortsatt förvanskning samt dels att reglera
hur en avvägning mellan den enskilde bostadsrätts innehavarens önskan om en högre
boendekvalitet med skärmtak och uterum kan ske på ett enhetligt sätt utan att det påverkar upplevelsen av bebyggelsens autencitet. En planbeskrivning har upprättats där syftet
med tilläggsbestämmelserna utvecklas närmare och ska fungera som vägledning för
tolkning av bestämmelsernas innebörd. Underliggande detaljplan gäller jämsides med
ändringen.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Justering
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§ 227

Ändring av byggnadsplan för del av Västra Torups tätort
(Torup 1:159) - samråd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslaget till ändring av
byggnadsplan för del av Västra Torups tätort (Torup 1: 159).
Beskrivning av ärendet
En ändring av byggnadsplan för del av Västra Torups tätort (Torup 1:159), fastställd av
Länsstyrelsen 1975-04-16, Hässleholms kommun, Skåne län upprättat i oktober 2010 är
föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter under perioden 9 november
- 29 november 2010.
Ändringen omfattar endast fastigheten Torup 1: 159 strax söder om kyrkan. Fastigheten
ligger mellan Rökevägen och Lundströms gränd i södra delen av byn. Gällande byggnadsplan fastställd 1975-04-16 och gäller för ett större område i Västra Torup. Idag
finns ingen byggnation på fastigheten som gränsar till ett par bostadsfastigheter i söder
och väster. Nordväst om fastigheten ligger det gamla församlingshemmet. På östra sidan av Rökevägen ligger kyrkan på en kulle. Tyringe Kyrkliga Samfällighet har för avsikt att bygga ett nytt församlingshem på aktuell fastighet, söder om kyrkan. Fastigheten
har i den gällande byggnadsplanen markanvändning B för bostäder. Syftet med ändring
av byggnadsplan är att genom tilläggsbestämmelser lägga till C i markanvändningen för
att ge tillåtelse även för samlingslokaler, kyrka, service med mera. De ändrade planbestämmelsema läggs till den plankarta som hör till gällande byggnadsplan, fastställd
1975-04-16. Någon ny plankarta för aktuell ändring görs inte. Förutom tillägg till markanvändningen med C (samlingslokaler, kyrka, service med mera) läggs även en utseendebestämmelse till om att fasader ska utföras i puts för att anpassas till kyrkan.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Justering
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§ 228

Aterbesättning av tjänst på exploateringsavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att tjänsten som fastighetsingenjör på
exploateringsavdelningen återbesätts och att tjänsten finansieras inom exploateringsavdelningens ram.
Beskrivning av ärendet
Den 30 november 2010 kommer Anna Lindberg att byta jobb. Hon har fått ett arbete i
Kristianstads kommun. Tjänstens arbetsuppgifter består till största delen av handläggning av bostadsanpassningsärenden. Dessa arbetsuppgifter fyller väl en heltidstjänst och
bedöms ej bli fårre. Tjänsten föreslås därför återbesättas.

Sänt till:
KIk - exploateringsavdelningen

Justering
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§ 229

Upphandling av företagshälsovård, ref: RAM 08/16 förlängning av avtal
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med
Hälsoringen Arbetsliv AB, Hässleholm, för tiden 2011-01-01 - 2012-12-31.
Beskrivning av ärendet
Det nuvarande avtalet avseende företagshälsovård för anställda inom Hässleholms
kommun upphör att gälla 2010-12-31. Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
2008-09-17, § 224, finns det möjlighet till två års förlängning av avtalet.
Efter samråd med personalchefen föreslås att möjligheten till förlängning av avtalet
nyttjas.

Sänt till:
KIk - upphandlingsenheten

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 230

Upphandling av reklambyråtjänster - förlängning av avtal
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med
nedanstående leverantörer för tiden 2011-01-01 - 2011-12-31.

-

Graphoteket AB, Hässleholm
t & t information AB, Kristianstad
Fikon design AB, Malmö
Mumma Reklambyrå, Helsingborg
Bergström & Co Reklambyrå, Lund

Beskrivning av ärendet
Upphandlingen av reklambyråtjänster innefattar idearbete och produktion av text och
layout för trycksaker, tidskrifter, annonser, utställningsmaterial, profil- och mallproduktion. Upphandlingen omfattar även kommunikations strategisk rådgivning (analys,
planering och eventuell projektledning).

Det nuvarande avtalet avseende reklambyråtjänster upphör att gälla 2010-12-31. Enligt
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-25 § 295 finns det möjlighet för
kommunen att förlänga avtalet i ytterligare ett år.
Kommunens kommunikationschef rekommenderar förlängning av avtalet med ett år.

Sänt till:
Kommunikationschef
KIk - upphandlingsenheten

Justering.
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§ 232

Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag 2010
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader för försörjningsstöd och
placering av barn och unga med 7 150000 kronor för 2010 avslås. Överföring av
eventuella underskott hanteras i samband med 2011 års kompletterings budget.
Reservation
Tommy Nilsson (S) deltar ej i beslutet och medges lägga bilagd protokollsanteckning.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har haft stora kostnadsökningar för försörjningsstöd och placeringar av
barn och unga under sista kvartalet 2008, 2009 och 2010. Socialnämndens budget utökades 2010 med 11 miljoner kronor i tillfälligt konjunkturstöd. Den faktiska ökningen
jämfört med 2009 års budget var dock 9,3 miljoner kronor då kommunfullmäktige även
beslutade om en budgetneddragning med 1 695000 kronor 2009. Nämndens prognostiserade underskott beräknades 2010-08-31 till totalt 7 150000 kronor. De förslag till
besparingar som socialnämnden beslutade 2009 har verkställts och har börjat ge effekt
men motsvarar inte de kostnadsökningar som nämnden hittills haft avseende
försörjningsstöd och placeringar av barn och unga.

Bilaga: Protokollsanteckning

Sänt till:
Socialnämnden

Justering

~
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Utdraget bestyrkes

Protokollsanteckning

KSAU den 24 november 2010
Ärende 11

Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag 20 l O
Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet eftersom vi hade en annan budget för 2010. I vår
budget gav vi mer pengar till socialnämnden för att möta de behov som finns i socialnämndens begäran om tilläggsanslag.
Vi såg redan tidigt de behov socialnämnden har framförallt när det gäller ekonomiskt bistånd
och försöljningsstöd. Behov som tydligt kan hänföras till den förda regeringspolitiken där
ansvar och kostnader förs över från regeringen och den statliga sidan till kommunerna.

Hässleholm 2010-11-24

cr-~Wi~

Tommy Nil~on
2:e v ordf Kommunstyrelsen
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§ 233

Svar på revisionsrapport - granskning av Hässleholms
kommuns delårsrapport 2010-08-31
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar till revisionen som sina egna och föreslår
vidare att kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunstyrelsens svar på revisionens
synpunkter till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Revisionen har granskat delårsrapporten 2010-08-31 och har en del synpunkter.
Ekonomistaben har genom skrivelse daterad 2010-10-26 yttrat sig över rapporten.

Sänt till:
Kik - ekonomistaben
Revisionen

Justering
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Diarienummer

2010-11-24
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§ 234

Kapitaltjänstkostnader för investering i motionsslingor,
insjöbadplatser och vandringsleder
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Hässleholms Fritid får använda inkomsterna (1 707000 kronor) från Hässleholm
Teknik AB till nedgrävning av luftledningar och utbyte av armaturer på motionsslingor samt förbättringar vid badplatser och vandringsleder.

2. Investeringen ska utgöra ans lags typ 2.

Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har under 2010 sålt inventarier till Hässleholm Teknik AB, till ett belopp av 1 707000 kronor. Dessa medel har tillförts fritidsnämndens investeringsbudget.
I samråd med ledamöterna i fritidsnämndens arbetsutskott föreslås att medlen används
till nedgrävning av luftledningar och utbyte av armaturer på kommunens motionsslingor
samt utbyte av toaletter, med tanktömning istället för latrinhämtning, vid badplatser och
vandringsleder. Utbytet av armatur måste göras senast 2014 med hänvisning till nya bestämmelser avseende kvicksilverarmaturer då dessa inte längre tillåts. Nedgrävning av
luftledning ger bättre driftsäkerhet framför allt vid stormar. Bytet till toaletter med tank
innebär en lägre driftskostnad samt förbättrad hygien.
Kapitaltjänstkostnaden för ovanstående investeringar 2011 beräknas av Hässleholms
Fritid till cirka 170 000 kronor.
Ekonomistaben föreslår att investeringen ska utgöra anslagstyp 2 på grund av att Hässleholms Fritid får minskade kapitaltjänstekostnader med hänsyn till försäljningen av inventarier. Kostnadsminskningen för Hässleholms Fritid avseende försäljningen av inventarier till Hässleholm Teknik AB är större än kostnadsökningen avseende de nyinvesteringar som görs. Det finns därför utrymme att klara de ökade kapitaltjänstkostnaderna inom befintlig budgetram.

Sänt till:
FN
Kik - ekonomistaben

Justering
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§ 235

Föreningen Hörjagården - Ansökan om bidrag för investering i
värmepump
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Föreningen Hörjagården u p a beviljas bidrag med 50 procent av kostnaden, dock

högst 45000 kronor, till tre stycken luft-luftvärmepumpar.
2. Bidraget finansieras ur ekonomistabens verksamhet 489, bidrag till bygdegårdar.
3. Bidraget utbetalas efter uppvisande av fakturaunderlag efter investeringens
genomförande
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg yrkar bifall till liggande förslag.
Beskrivning av ärendet
Föreningen Hörjagården u p a önskar att ha underhållsvärme under den kalla årstiden i
sina byggnader, dels för att det förekommer många olika aktiviteter och dels för att förhindra skador vintertid. Nuvarande uppvärmning består av direktverkande el-radiatorer
som vid kalla vintrar medför hög förbrukning och därmed höga kostnader.
Föreningen Hörjagården u p a ansöker om bidrag till komplettering av den befmtliga
eluppvärmningen med en installation av två stycken luft-luftvärmepumpar i huvudbyggnaden samt en styck luft-luftvärmepump i "byastuan".
Kostnaden för investeringen är beräknad till cirka 90 000 kronor (30 000 kronor/pump).
Hälften av investeringen bekostas av föreningen och deras sponsorer och därmed ansöker föreningen om 45 000 kronor i bidrag.

Sänt till:
Föreningen Hörjagården
Kik - ekonomistaben

Justering

~

Utdraget bestyrkes
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§ 237

Motion om utbildning av personal i omsorgsförvaltningen
avseende källsortering av hushållsavfall - svar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels liggande förslag och dels Tommy Nilssons yrkande och finner det liggande förslaget bifallet.
Votering begärs av Tommy Nilsson (S).
Ordförande ställer följande voterings proposition:
"Den som bifaller liggande förslag röstar ja.
Den som bifaller Tommy Nilssons yrkande röstar nej."
Lars-Göran Wiberg (C) och Urban Widmark (M) röstar ja. Tommy Nilsson (S) röstar
nej.

Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Lena Nilsson (S) och Jenny Önnevik (S) har i kommunfullmäktige väckt en motion om
källsortering. De yrkar att berörd personal i omsorgsförvaltningen erbjuds kompetensutveckling i källsortering och att denna genornförs med hjälp av Hässleholm Miljö AB.
Motionärerna har i huvudsak anfört följande. Bolaget jobbar i dag med källsortering i
olika fraktioner. Detta för att spara miljön och för att återanvända så mycket som möjligt av avfallet som kommer till avfallsanläggningarna från hushållen. Det kan dock
vara svårt med källsorteringen i hyreshusen och bland våra äldre kommuninvånare.
Detta kan till viss del bero på att här finns de som behöver och har hjälp från kommunens hemtjänst. Därför behövs utbildning i källsortering även bland personalen i omsorgsförvaltningen.
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Forts. § 237

Anledningen till detta kan vara exempelvis att många av omsorgsförvaltningens personal inte bor i Hässleholms kommun och har därmed svårt att veta hur vår källsortering
skall vara.
Motionen remitterades till omsorgsnämnden. I beslut den 28 november 2008 anförde
nämnden bland annat följande. "Omsorgsnämnden beslutar hemställa att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens samtliga nämnder och bolag att i enlighet med motionen angående källsortering inom sina verksamheter, med stöd av Renhållarna, utbilda
samtliga personal i källsortering och informera kommunens invånare om hur källsortering ska ske på ett sätt som är till miljöns bästa". Av beslutet framgick också att enhetscheferna inom hemvården hade fått i uppdrag att som extra utbildningsåtgärd ta
kontakt med Hässleholm Miljö AB för ytterligare information om källsortering samt att
bland förvaltningens vårdpersonal var det endast cirka 5 procent som inte bodde i
Hässleholms kommun.
Av omsorgsnämndens beslut framgår att de allra flesta som arbetar inom förvaltningen
är bosatta i kommunen. De kan därför antas vara förtrogna med vad man som privatperson har att iaktta vad gäller sophantering. Dessutom fick förvaltningens enhetschefer i
uppdrag att ta kontakt med Hässleholms Miljö AB för ytterligare information om källsortering. Vidare finns omfattande information i ämnet att tillgå på Hässleholm Miljö
AB:s hems ida, www.hassleholmmiljo.se. Mot denna bakgrund torde det inte vara påkallat med några ytterligare utbildnings insatser. Det föreslås därför att motionen avslås.

Sänt till:
Omsorgsnämnden
Hässleholm Miljö AB
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§ 238

Ansökan om nätkoncession för ny 20 kilovolts kraftledning yttrande
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Hässleholms kommun ska översända
följande yttrande till Energimarknadsinspektionen:

"Hässleholms kommun, som finner att anläggandet av ny kabel är förenligt med
antagen detaljplan för Hässleholm Nord, tillstyrker bifall till E.ON Elnät Sverige AB:s
ansökan om nätkoncession."
Beskrivning av ärendet
E.ON Elnät Sverige AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om nätkoncession
för en ny 20 kilovolts kraftledning i form av markkabel inom Hässleholm Nords industriområde.

Energimarknadsinspektionen har begärt yttrande över ansökan och att det av yttrandet
framgår om anläggningen är förenlig med för området gällande plan- eller områdesbestämmelser.
Miljönämnden anför i yttrande att nämnden ser positivt på anläggandet av markkabeln.
Byggnadsnämnden har inte någon erinran mot aktuell nätkoncession och påpekar att
den inte strider mot riktlinjerna i antagen och överklagad detaljplan för verksamhetsområde Hässleholm Nord.
Mot bakgrund av vad som framkommer ovan föreslås Hässleholms kommun göra följande yttrande:
"Hässleholms kommun, som finner att anläggandet av ny kabel är förenligt med antagen detaljplan för Hässleholm Nord, tillstyrker bifall till E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om nätkoncession."

Sänt till:
Energimarknadsinspektionen + nödvändiga handlingar (senast 20 l 0-12-06)
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Anmäla KS
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§ 240

Förslag till förordnande som borgerliga vigselförrättare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att följande personer blir
förordnade som borgerliga vigselförrättare för perioden 2011-2014:
Kerstin Andersson
Mikael Koenen
Lena Wallentheim
Lisbeth Johansson

Beskrivning av ärendet
Idag finns det inom kommunen tio borgerliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. Fyra personer har förordnande som gäller tills vidare. För resterande sex vigselförrättare gäller förordnandena endast till och med utgången av år 2010. Länsstyrelsen vill
därför att Hässleholms kommun föreslår personer att vara borgerliga vigselförrättare för
perioden 2011-2014.
Kommunledningskontoret har undersökt huruvida de personer som är förordnande till
och med år 2010 önskar fortsätta sina uppdrag. Kerstin Andersson, Lena Wallentheim
och Mikael Koenen ställer sig positiva till att få sina förordnande förlängda. Åke Sundkvist, Bengt Andersson och Ulf Birgander har däremot meddelat att de vill avsluta sina
uppdrag. Samtidigt har Lisbeth Johansson, assistent vid kommunledningskontoret med
ansvar för borgerliga vigslar, anmält sitt intresse för att bli borgerlig vigselförrättare.
Att någon vid kommunledningskontoret kan förrätta vigslar innebär att servicen till
medborgarna förbättras genom att vigslar kan förrättas med kortare varsel än annars är
möjligt. Det innebär även minskade omkostnader för kommunen genom att man undviker utbetalning av körersättning.
Mot bakgrund av detta föreslås Kerstin Andersson, Mikael Koenen, Lena Wallentheim
och Lisbeth Johansson förordnas som borgerliga vigselförrättare för perioden 20112014.

Sänt till:
Länsstyrelsen

Utdraget bestyrkes
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§ 241

Tågdepå Hässleholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta
en detaljplan för fastigheten Kärråkra 114:23 med flera. Planarbetet ska syfta till att
möjliggöra anläggning aven underhållsdepå för persontåg med tillhörande byggnader.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände 2010-06-16, § 126 en avsiktsförklaring mellan Jernhusen
AB och kommunen gällande lokalisering av underhållsdepå för persontåg inom Hässleholms kommun.

Jernhusen har i samråd med kommunen genomfört en utredning om placering av underhållsdepå för järnvägsfordon i Hässleholmsområdet. I utredningen har fyra olika alternativa lokaliseringar av depån behandlats. Baserat på utredningens utvärdering väljer
Jernhusen att förorda Kärråkra som huvudalternativ för en underhållsdepå i Hässleholm. Stadsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen att lämpligheten av lokaliseringen prövas i en ny detaljplan.

Sänt till:
Byggnadsnämnden
Jernhusen AB

Utdraget bestyrkes
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Beslutande
Ledamöter

Urban Widmark (M) ordförande
Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande
Tommy Nilsson (S)

Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Ekonomichef Bengt-Arne Persson
Upphandlingschef Rikard Muth
Stadsbyggnadschef Leif Berg
Exploateringschef Eva Blosfeld
Bitr. utvecklingsledare vid BUF Monica Olsson
Arbetsmarknad & kompetensutvecklingschef Karina Hansson
Informationschef Hanna Gardell
Kanslichef Maj-Inger Carlsson
Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark

Utses att justera

Lars-Göran Wiberg

Justeringens plats, tid
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§ 231, 236, 239
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§ 231

Kapitaltäckningsgaranti Hässleholm Teknik AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. En kapitaltäckningsgaranti tecknas mellan Hässleholms kommun och Hässleholm
Teknik AB uppgående till 5 miljoner kronor.
2. Kapitaltäckningsgarantin ska gälla till och med 2011-06-30.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om en eventuell förlängning av
kapital täcknings garantin.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga
handlingar.

Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Hässleholm Teknik AB har i skrivelse 2010-11-02 föreslagit att ägaren till bolaget, det
vill säga Hässleholms kommun, beslutar om att det tecknas en kapitaltäckningsgaranti
mellan Hässleholms kommun och Hässleholm Teknik AB.
Hässleholms kommun bildade 2010-07-01 Hässleholm Teknik AB. Vid bolagets
bildande fastställdes aktiekapitalet till två miljoner kronor. För nybildade bolag är det
dock svårt att fastställa bästa möjliga nivå på aktiekapitalet. Aktiekapitalet måste vara
på en sådan nivå att det kan parera svängningar i bolagets ekonomiska resultat så att
inte situationer uppstår där kontrollbalansräkning måste upprättas. Vid upprättandet av
Hässleholm Teknik AB ansågs att två miljoner kronor i aktiekapital var en rimlig nivå.
Vid månadsuppföljningen 2010-08-31 visade bolagets helårsprognos på ett underskott
motsvarande 3,277 miljoner kronor. Ett bolag ska enligt aktiebolagslagen 25 kap 13 §
upprätta en kontrollbalansräkning när det fInns skäl att anta att det egna kapitalet
understiger 50 procent av det registrerade aktiekapitalet. Detta inträffade således vid
uppföljningen 2010-08-31. Visar kontrollbalansräkningen att så är fallet ska
bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation.

Justering
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040

För att undvika att Hässleholm Teknik AB ska prövas för likvidation på grund av
kapitalbrist kan en kapitaltäckningsgaranti tecknas mellan ägaren Hässleholms kommun
och Hässleholm Teknik AB. En kapitaltäckningsgaranti är en ansvarsförbindelse där
Hässleholms kommun garanterar bolagets kapital under löpande år.
Mot bakgrund av vad som redovisas ovan har styrelsen för Hässleholm Teknik AB
föreslagit att en kapitaltäckningsgaranti tecknas mellan Hässleholms kOrrullWl och
Hässleholm Teknik AB.
Hässleholm Teknik AB föreslår att kapitaltäckningsgarantin ska gälla till och med
2011-06-30 och därefter omprövas årligen. Garantin föreslås av Hässleholm Teknik AB
uppgå till högst 10 miljoner kronor.
Ekonomistaben bedömer att en kapitaltäckningsgaranti på 10 miljoner kronor är ett för
högt belopp med hänvisning till bolagets verksanlhetsområde. En
kapitaltäckningsgaranti på högst 5 miljoner kronor borde räcka. Samråd om beloppets
storlek har skett med bolagets representanter som inte har någon invändningar mot detta
lägre belopp.

Sänt till:
Hässleholm Teknik AB
Kik - ekonomistaben
KS ordf.
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§ 236

Begäran frän barn- och utbildningsnämnden om
omdisponering frän driftbudget till investeringsbudget
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Barn- och utbildningsnämnden får under 2010 omdisponera 1 500000 kronor från
driftbudgeten till investeringsbudgeten.
2. Investeringen ska vara anslags typ 2.

Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens satsning "Hässleholm - med kunskapsrnålen i fokus" är
en satsning för att förbättra elevernas resultat utifrån visionen att alla barn och
ungdomar skall känna sig trygga och nå kunskapsrnålen i Hässleholms kommun.
Projektet "En till en" innebär en satsning på en dator till varje elev från och med skolår
7 men handlar om mycket mer än bara datorer. Möjligheter att hämta, formulera och
analysera information utgör exempelvis viktiga delar i lärandet.
För att starta "En till en" -projektet krävs att personalen har utrustning och kompetens.
Kompetensutvecklingen har startat genom satsningen på PIM-utbildning (pedagogisk
IT och mediakompetens). Utrustning i form aven egen bärbar dator saknas och behöver
realiseras snarast då PIM-utbildningen redan pågår.
Inköp av bärbara datorer, till i första hand personalen på Silviaskolan och Västerskolan,
vilka ingår i första etappen av "En till en" -projektet, beräknas kosta cirka 1 500 000
kronor. Beloppet kan finansieras av nämndens reserv genom omdisponering till
investeringsbudgeten. Ekonomistaben har varit i kontakt med barn- och
utbildningsförvaltningen och fått veta att det handlar inte bara om datorer till personalen
utan en hel del annan kringutrustning. Ekonomistaben framförde att man inte hade
någon invändning mot att föra över medel från driftbudgeten till investeringsbudgeten
2010, men att det är viktigt för barn- och utbildningsnämnden att själva inom sin
investeringsram prioritera för de fortsatta etapperna i projektet.
Sänt till:
KIk - ekonomistaben
Barn- och utbildningsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

~ HÄSSLEHOLMS
~'

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (25)

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
,'RBETSUTSKOTf

Sammanträdesdatu m

Diarienummer

2010-11-24
2010/887 11 O

§ 239

Antal ledamöter och ersättare i nämnder 2011-01-01 - 201412-31 samt ändring i reglementen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:

1. Antalet ledamöter och ersättare under mandatperioden 2011-01-01-2014-12-31
ska vara enligt nedanstående i kolumnen från och med 2011-01-01.
2. Följande reglementen ska ändras i angivna paragrafer vad avser antalet ledamöter
och ersättare:
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden § 6
Reglemente för omsorgsnämnden § 6
Reglemente för socialnämnden § 6
Reglemente för byggnadsnämnden § 6
Reglemente för fritidsnämnden § 6
Reglemente för kulturnämnden § 6
Reglemente för miljönämnden § 6.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet
Antalet ledamöter och ersättare i nämnder
Parlamentariska gruppen har 2010-05-05 kommit överens om att nämnder ska ha
följande antal ledamöter och ersättare:

Nämnd
Kommunstyrelsen
Bam- och utbildn.nämndenl1 led +9
Omsorgs nämnden
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Valnämnden
Revisorerna
Bolagen
Justering

From 2011-01-01
15 led + 15 ers
ers
11 led +9 ers
11 led +9 ers
9 led +7 ers
9 led +7 ers
9 led +7 ers
9led+ 7 ers
5 led +5 ers
9 rev
7 led
Utdraget bestyrkes

Idag
15+15
13+13
13+13

11+11
11+11
11+11
11+11
11+11
5+5
9
5-7
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Sänt till:
Samtliga nämnder
Troman

Justering
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