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Diarienummer

2009-12-16
2009/921 005

§ 312

Förlängning av BAS II-avtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att IT-strategen får i uppdrag att förlänga
ramavtalet med Tele2 avseende avrop, etablering och tillhandahållande av infrastruktur
som möjliggör bredbandsanslutning till områden inom kommunen med ett år till och
med den 23 mars 2011, med reservation för att kommunen förbehåller sig rätten att
genomföra regelrätta upphandlingar avseende utbyggnad av punkt till punktförbindelser
där ett sådant förfarande bedöms ekonomiskt fördelaktigt.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommuns ramavtal med Tele2 avseende avrop, etablering och tillhandahållande av infrastruktur som möjliggör bredbandsanslutning till områden inom kommunen (BAS II-avtalet) löper ut den 23 mars 2010. Kommunen har rätt att påkalla förlängning av avtalet med ytterligare ett år.
_____________________
Sänt till:
klk – IT-strateg

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-16
2009/911 001

§ 313

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

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

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-16
§ 313 forts

2009/911 001

Beskrivning av ärendet

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

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 (12)

Diarienummer

2009-12-16
§ 313 forts

2009/911 001

När det gäller bolagiseringsprocessen i övrigt kan konstateras att ett omfattande och
komplicerat arbete kvarstår. Bland annat ska gränsdragningsfrågor mellan bolaget och
kommunen som ägare gällande ekonomi, verksamhet och personal slutligen fastställas.
Vidare ska underlag för avtal om tjänsteköp och andra juridiska dokument (exempelvis
bolagsordning) arbetas fram. Det föreslås därför att en politisk styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ytterligare två förtroendevalda ledamöter samt en
arbetsgrupp på tjänstemannasidan tillsätts för att leda det återstående arbetet.
_____________________
Sänt till:
kommunchefen
medborgarserviceavd
Tn

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-16
2009/904 040

§ 314

Budgetkompensation 2009 och 2010 avseende nya löneavtal
för 2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ekonomichefen i uppdrag att besluta om fördelningen av budgetkompensation för 2009 års avtalsrörelse till nämnder och förvaltningar. Delegationen avser 47,7 miljoner kronor i 2009 års budget och 64,3 miljoner
kronor i 2010 års budget.
Beskrivning av ärendet

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

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-16
2009/933 735

§ 315

Uppdrag att utreda trygghetsboende
Beslut

Omsorgschefen får i uppdrag att utifrån förutsättningarna i det nya regelverket se över
möjligheterna att inrätta trygghetsboende för äldre över 70 år i samtliga tätorter i Hässleholm (Bjärnum, Vittsjö, Vinslöv, Hästveda, Tyringe och Sösdala) och återkomma
med förslag senast 26 maj 2010.
Beskrivning av ärendet

Den äldre befolkningen kommer att öka, särskilt bland dem över 85 år. Fler väljer att bo
kvar i ordinärt boende men det saknas idag möjligheter att välja boendeform som är anpassat till åldrandet. Det ordinära boendet är inte alltid tillgänglighetsanpassat för personer med nedsatt rörlighet, funktionshinder mm och dagens särskilda boende är förbehållna personer med mycket vård- och omsorgsbehov. Tillgången till anpassat ordinärt
boende i hemorten kan i vissa fall också vara begränsat vilket medför att en flytt kan innebära att man får längre till sitt vanliga sociala umgänge och liv.
Den 26 november 2009 beslutade regeringen i en förordning att nuvarande investeringsstöd för särskilda boenden även ska kunna lämnas för trygghetsbostäder för äldre.
Investeringsstödet blir tillgängligt för såväl ombyggnad som nybyggnad. Målet är ett
ökat utbud av bostäder som är lämpliga och attraktiva för äldre som vill förändra sitt
boende. Genom ett bättre anpassat boende kan man sannolikt också fördröja ett behov
av särskilt boende.






Trygghetsbostäder kan upplåtas i flera olika former för att tillmötesgå lokala
förhållanden och de äldres önskemål om boendeform.
Trygghetsbostäder kan upplåtas till personer som fyllt 70 år.
Utöver lägenhet med god tillgänglighet ska det finnas utrymmen för måltider,
samvaro, hobby och rekreation.
Trygghetsboende ska bemannas med personal på vissa tider varje dag, erbjuda
gemensamma måltider och kulturella aktiviteter.
Trygghetsboendet ska planeras så att man kan bo kvar även om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning.

____________________
Sänt till:
Omsorgschefen

Justering
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Diarienummer

2009-12-16
2009/832

102

§ 316

Uppdrag att planera valstugor och valaffischering
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna projektplan avseende 9 valstugor
2010.
Utvecklings- och planeringsavdelningen får i uppdrag att samordna plats för och utseende på anordningar för valaffischering 2010.
Projektet finansieras ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
Beskrivning av ärendet

Till valet 2010 behövs 9 valstugor för partiernas valarbete.
Projektet innebär att planera och genomföra framtagande av valstugor med tema hållbar
utveckling till valet 2010. Projektledaren ska rapportera genomförandeplan på Ks au beredning 3/2 2010 och slutrapportera i slutet av september (efter valet 19/9 2010).
Budget för projektet beräknas till 250 000 kronor och finansieras ur KS oförutsedda.
____________________
Sänt till:
klk - utvecklingsavd

Justering
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Diarienummer

2009-12-16
2009/887

024

§ 317

Årlig uppräkning av arvoden till förtroendevalda
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Nytt grundbelopp för år 2010 ska vara 57 772 kronor, en uppräkning med 3,6 %.
Beskrivning av ärendet

I de av kommunfullmäktige beslutade ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda m fl”, § 3, är reglerat om arvoden till förtroendevalda.
Som grund för beräkning av arvoden gäller ett grundbelopp på 44 280 kronor fastställt
av kommunfullmäktige år 2002.
Grundbeloppet ska årligen den 1 januari uppräknas med samma procenttal som den genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår.
Grundbeloppet 2009 var 55 764 kronor.
Den genomsnittliga löneutvecklingen 2009 för kommunens anställda utgör procentuellt
3,6 %.
____________________
Sänt till:
klk – personalchef
kfs

Justering
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Diarienummer

2009-12-16
2009/922

040

§ 318

Ytterligare sänkning av avtalsförsäkringar 2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras i likhet
med tidigare sänkning och ekonomichefen får i uppdrag att se till att dessa justeringar
sker.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till framlagt förslag. I detta instämmer Tommy
Nilsson (S).
Beskrivning av ärendet

Styrelsen för AFA Försäkring beslutade i juni att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring skulle sänkas för hela 2009. Den totala
sänkningen blev 0,84 procent från 40,98 procent till 40,14 procent. I förra veckan beslutades att avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA)
ska sänkas ytterligare, nu till 0 procent. Sänkningen blir nu ytterligare 1,05 procent och
gäller för hela 2009. Det totala PO-pålägget sänks från 40,14 procent till 39,09. Enligt
en grov uppskattning som ekonomistaben gjort handlar det om minskade kostnader på
cirka 11-12 mnkr. Avseende den tidigare sänkningen i år beslutades att den minskning
av kostnaderna som skulle ske ute på nämnderna/förvaltningarna i samband med
minskningen av avtalsförsäkringarna också skulle regleras i nämndernas/förvaltningarnas budgetramar. Ekonomistaben föreslår att även så blir fallet med denna minskning.
Hur mycket det innebär för varje nämnd/förvaltning kommer att beräknas så fort som
möjligt.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab

Justering
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Diarienummer

2009-12-16

§ 319

Planuppdrag avseende fastigheten Garvaren 14
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna att exploateringsavdelningen hos
stadsbyggnadskontoret beställer upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Garvaren
14 med flera i Hässleholm, samt att finansiera beställningen genom planavtal med
Norén Fastighet AB
Beskrivning av ärendet

Väster om järnvägen i centrala Hässleholm finns idag en fastighet, Garvaren 14, som
planeras bebyggas med bostäder av privat exploatör. Befintlig detaljplan tillåter
bostäder med lägre täthet. Fastighetens läge i centrum och närhet till tågstationen gör att
en detaljplan för tätare bebyggelse bör prövas.
Stadsbyggnadskontoret har underhand arbetat med att ta fram en plan för fastigheten
Garvaren 14. Nu föreslås att formellt planuppdrag ska ges.
____________________
Sänt till:
klk – exploateringschef

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

