SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-03-19

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) v ordf
Tommy Nilsson (s)

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Ekonomichef Bengt-Arne Persson
Personalchef Per-Olof Drottler
Stadsarkitekt Leif Berg
Exploateringschef Eva Blosfeld
Informationschef Hanna Gardell
Kanslichef Maj-Inger Carlsson
Utvecklingschef Diana Olsson
Förvaltningschef Curt-Erik Karlsson
Planeringsingenjör Per Nilsson

Utses att justera

Tommy Nilsson

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret/2008-04-02

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Tommy Nilsson

Justering

BAT

TN

Paragrafer 64-95

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Anslag/ bevis
Protokollet är justerat.
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag

2008-03-19

Datum då anslaget sätts upp

2008-04-02

Datum då anslaget tidigast får tas ner

2008-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Gunilla Liljekvist

Datum då anslaget togs ner
Signatur

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

Sid

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

3

§ 64

Förköpsrätt av fastigheterna Kassören 4 och 5
Dnr 2008/176

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen beträffande fastigheterna Kassören
4 och 5.

____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

4

§ 65

Prövning enligt lagen om förvärv av
hyresfastighet m m för fastigheterna
Målarbasen 16, Häradsskrivaren 7, Branten 1,
Flintlåset 2, Uven 2, Stensättaren 6,
Stensättaren 10, Stensättaren 11, Verkstaden
7, Barberaren 2, Emmaljunga 2:252, Vankiva
12:39 och Finja 35:24
Dnr 2008/175

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte påkalla prövning hos hyresnämnden
för fastigheterna Målarbasen 16, Häradsskrivaren 7,
Branten 1, Flintlåset 2, Uven 2, Stensättaren 6, Stensättaren 10, Stensättaren 11, Verkstaden 7, Barberaren 2,
Emmaljunga 2:252, Vankiva 12:39 och Finja 35:24.

____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

5

§ 66

Försäljning av fastigheten Hässleholm Röinge
7:3
Dnr 2008/167

253

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Cirka 18 950 m² av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3
säljs till Hässleholms Industribyggnads AB för en köpeskilling om 568 500 kronor och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till försäljning av cirka 18 950 m² av fastigheten Hässleholm Röinge
7:3 till Hässleholms Industribyggnads AB.
Föreslagen köpeskilling är 568 500 kronor.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd
klk – ekonomisekr.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

6

§ 67

Ny detaljplan inom området Garnisonsvägen i
Hässleholm - beställning
Dnr 2008/159

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Beställning av upprättande av en ny detaljplan för området Garnisonsvägen i Hässleholm godkänns med tillägget
att detaljplanen bör reglera området fram till planerad
väg.
Beställningen finansieras genom exploateringsbudgeten.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun äger mark längs Garnisonsvägen i
Hässleholm. Detta område föreslås detaljplaneläggas för bostäder då det ligger mycket strategiskt till och det finns stor
efterfrågan på tomter för bostäder i Hässleholm. Området
ligger nära till de centrala funktionerna i centrala Hässleholm och nära till rekreation och handel. Förslaget är att
detaljplan upprättas norr om Garnisonsvägen så att förtätning sker samtidigt som naturområdet i anslutning till
Hässleholmsgården bevaras. Söder om Garnisonsvägen är
sämre för byggnation samtidigt som det till stor del inte är i
kommunens ägo.
Exploateringsavdelningen önskar få i uppdrag att ge stadsbyggnadskontoret en beställning på ny detaljplan.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd
klk – ekonomisekr.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

7

§ 68

Förlängning av avtal, Posttjänster
Dnr 2008/172

059

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Förlängning av avtalen med Posten och Parajett till och
med 2009-10-31 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande avtalen mellan Posten och Parajett i samverkan
med kommunerna/Kommunförbundet Skåne samt ett flertal
kommunala bolag, gäller fram till 2008-10-31, med rätt till
1 + 1 års förlängning om parterna är överens härom.
Kommunförbundet Skåne föreslår att möjligheten till förlängning nyttjas till och med 2009-10-31.
Ekonomikontoret rekommenderar att avtalen med Posten
och Parajett förlängs till och med 2009-10-31.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

8

§ 69

Tillsättning av rektor för Flexvux, Norra
station
Dnr 2008/117

023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Bo Selander, utbildningschef vid Yrkeshögskolan Syd, ska
även upprätthålla rektorsfunktionen vid Flexvux, Norra
station.

Beskrivning av ärendet
Skollagen 2 kap 2 § samt förordning av Kommunal vuxenutbildning 1 kap 9-10 § reglerar vad som gäller för användning av titeln rektor.
Verksamheten vid vuxenutbildningen i Hässleholms kommun
är fördelat mellan enheterna T4vux och Norra station. Vid
T4vux organiseras grundläggande och gymnasial utbildning
samt Svenska för invandrare, SFI.
Vid Norra station organiseras Flexvux som bedriver gymnasial flexibel utbildning. Curt-Erik Karlsson är förordnad som
rektor för Flexvux.
Bo Selander är förordnad som utbildningschef för Yrkeshögskolan Syd, Norra station. Förvaltningen föreslår att Selander även förordnas som rektor för Flexvux med tanke på
närheten till berörd verksamhet.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19
Ks au 2008-03-19, 69 forts
____________________
Sänt till:
ak
pk
Bo Selander

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

Sid

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

10

§ 70

Vakansprövning av tjänst vid Norra station
Dnr 2008/116

022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Tjänsten som vaktmästare vid Norra station får
återbesättas.

Beskrivning av ärendet
Innehavaren av tjänsten som vaktmästare på Norra station
har sagt upp sig från och med 2008-05-09. Förvaltningen
arbetsmarknad & kompetensutveckling begär att få tillsätta
tjänsten.
____________________

Sänt till:
ak
pk

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

11

§ 71

Arbetsmarknad & Kompetensutvecklings
nedbrutna övergripande mål och
verksamhetsplan för 2008
Dnr 2008/156

012

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Arbetsmarknad & Kompetensutvecklings nedbrutna övergripande mål och verksamhetsplan för 2008 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen arbetsmarknad & Kompetensutveckling har i
enlighet med beslut av Kommunfullmäktige brutit ner de
övergripande målen till förvaltningens verksamhetsmål och
verksamhetsplan för 2008.
____________________

Sänt till:
ak
klk

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

12

§ 72

Beslutsattestanter för personalkontoret
Dnr 2008/111

002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Beslutsattestanter på personalkontoret för ansvar 24 utses från 2008-01-01, inklusive kompletterande lista.

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har upprättat en förteckning över beslutsattestanter för ansvar 24 från 2008-01-01.
____________________
Sänt till:
pk
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

13

§ 73

Personalkontorets nedbrutna övergripande
mål 2008
Dnr 2008/153

012

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

De nedbrutna övergripande målen för personalkontoret
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har brutit ner Kommunfullmäktiges övergripande mål till mätbara verksamhetsmål.
____________________

Sänt till:
pk

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

14

§ 74

Beslutsattestanter 2008-2010 för
räddningstjänsten
Dnr 2008/132

002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Beslutsattestanter 2008-2010 för räddningstjänsten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har upprättat beslutsattestantförteckning
2008-2010.
____________________

Sänt till:
rtj
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

15

§ 75

Anhållan om disposition av ovanvåningen i
den nya sporthallen på T4
Dnr 2008/170

282

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ärendet överlämnas till kommunledningskontorets
lokalförsörjningsavdelning för fortsatt planering.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden begär enligt § 27/2008 att
ovanvåningen på den nya idrottshallen på T4 ska reserveras
för Barn- och utbildningsnämndens ändamål.
____________________

Sänt till:
Bun
klk – lokalförsörjningsavd

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

16

§ 76

Anhållan om delegation för fastställande av
avgifter vid ersättning för icke återlämnat
läromedel/skolbiblioteksmaterial i
gymnasieskolan
Dnr 2008/171

002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens reviderade reglemente
antas.

Beskrivning av ärendet
I gymnasieskolorna har problemet de senaste åren ökat
med elever som inte lämnar tillbaka lånade läromedel och
skolbiblioteksmaterial.
Barn- och utbildningsnämnden begär att få fastställa belopp
för detta och föreslår att reglementet ändras. Reglementet
behöver även ändras vad avser vilka uppgifter som kvarstår
hos Barn- och utbildningsnämnden efter att vuxenutbildningen lagts under Kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att revidera
reglementet för Barn- och utbildningsnämnden.
____________________

Sänt till:
Bun
Kfs

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

17

§ 77

Tillsyn av nikotinläkemedel
Dnr 2008/147

440

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Miljönämnden utses att inom kommunen ha tillsyn enligt
lag om detaljhandel med nikotinläkemedel (SFS
2007:1455).

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har antagit en ny lag som ger detaljhandeln möjlighet att sälja nikotinläkemedel från den 1 mars 2008. Tidigare har Apoteksbolaget AB monopol på försäljning av alla
läkemedel.
Den som vill sälja nikotinläkemedel skall anmäla detta till
kommunen som också har tillsynsansvaret. För tillsynen
kommer kommunen att ta ut en avgift.
Miljönämnden har redan tillsyn över detaljhandeln enligt
livsmedelslagstiftningen och tobakslagen. Alla tre lagarna
bygger på en anmälningsplikt, företagens egenkontroll samt
tillsynsmyndighetens offentliga kontroll. Miljönämnden har
således redan register och rutiner för tillsynen.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

18

Ks au 2008-03-19, § 77 forts
Miljönämnden föreslår att den utses att ha tillsyn enligt lag
om detaljhandel med nikotinläkemedel.
____________________
Sänt till:
Mn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

19

§ 78

Taxa för tillsyn enligt lag om detaljhandel med
nikotinläkemedel – ny
Dnr 2008/148

440

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Taxa för tillsyn enligt lag om detaljhandel med
nikotinläkemedel antas.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har antagit en ny lag (SFS 2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel som träder i kraft den 1
mars 2008. Kommunen har tillsynsansvaret och Miljönämnden är ansvarig för tillsynen.
Enligt § 10 får kommunen ta ut en avgift för sin kontroll.
Miljönämnden föreslår en taxa för tillsynen. Taxan medför
en årlig avgift motsvarande 0,5 K.
Kontroll av nikotinläkemedel kan i de flesta fall samordnas
med tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen eller tobakslagen,
varför avgiften för tillsyn av nikotinläkemedel kan vara låg.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

20

Ks au 2008-03-19, § 78 forts
Förslaget följer de principer för taxor som Miljönämnden har
antagit den 24 oktober 2007.
____________________
Sänt till:
Mn
Kfs

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

21

§ 79

Tillägg till översiktsplan med temat vindkraft
– samråd
Dnr 2008/12

212

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ärendet överlämnas till referensgruppen/styrgruppen för
översiktsplanering för yttrande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till Översiktsplan för Hässleholms kommun med
temat ”Vindkraft” är utställt för allmän granskning under
samrådstiden 14 januari – 14 mars, 2008. Planförslaget är
ett tillägg till den nyligen antagna översiktsplanen och ska
ses som en komplettering. Förslaget ska fungera som ett
diskussionsunderlag inför framtida eventuell etablering av
vindkraft i kommunen.
Yttrande över tillägget föreslås göras först efter beredning i
referensgruppen/styrgruppen för översiktsplanering.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

22

§ 80

Revisorernas granskning av
Byggnadsnämndens bygglovsverksamhet
Dnr 2008/36

007

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Yttrandet läggs utan erinran till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Öhrlings PricewatersCoopers har på uppdrag av revisorerna i
Hässleholms kommun genomfört en granskning av byggnadsnämndens bygglovsverksamhet och hur bygglovsprocessen fungerar. Detta har skett genom att revisorerna i
enkät frågat de personer som haft kontakt med byggnadsnämnden under första halvåret 2007, hur de upplevt service, bemötande med mera.
Byggnadsnämnden har enligt § 25/2008 beslutat att nämnden är positiv till revisorernas förslag till förbättringsområden. Mål och uppföljning kommer att arbetas in i verksamhetsplanen.
____________________

Sänt till:
Bn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

23

§ 81

Svar på motion avseende Nybohemmet i
Bjärnum
Dnr 2007/703

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen bifalles beträffande parkeringsplatser och
skyltning.
Motionen avslås beträffande bullerplank vid uteplatsen.

Beskrivning av ärendet
Rolf Delcomyn, s, har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit följande.
1. Att tekniska kontoret snarast projekterar och anordnar
en ordentlig parkeringsplats vid Nybohemmet.
2. Att tekniska kontoret ser till att skyltningen till hemmet
förbättras.
3. Att ett bullerplank sätts upp vid uteplatsen som gränsar
mot väg 117, till nytta för de boende.
Tekniska nämnden yttrade sig över motionen enligt §
4/2008 och föreslår bifall till förslag 1, att tekniska kontoret
ska projektera och anordna en ordentlig parkeringsplats vid
Nybohemmet. Bifall föreslås även till det 2:a förslaget att
tekniska kontoret ska se till att skyltningen till Nybohemmet
förbättras. Nämnden föreslår avslag på förslag 3 och avstyrker bullerplank vid uteplatsen som gränsar till väg 117.
Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19
Ks au 2008-03-19, § 81 forts
Bilaga: Motionen
______________________
Sänt till:
Tn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

Sid

24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

25

§ 82

Svar på motion avseende trafikmiljön vid
utfarten från Skansenhemmet i Vittsjö
Dnr 2007/808

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Lena Wallentheim, s, och Rolf Delcomyn, s, har i motion till
Kommunfullmäktige yrkat på att uppdra åt tekniska kontoret att kontakt Vägverket för att snarast komma tillrätta
med trafikmiljön vid utfarten från Skansenhemmet i Vittsjö
(Värngatans anslutning till väg 117, Markarydsvägen).
Vid ombyggnation av väg 117 placerades en refug mitt för
utfarten och sikten är minimal.
Tekniska nämnden har yttrat sig enligt § 3/2008 och bifaller
motionen.
Bilaga: Motionen
____________________

Sänt till:
Tn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

26

§ 83

Svar på motion om att införa gratis parkering
för miljöfordon
Dnr 2007/709

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till Tekniska nämndens
yttrande § 89/2007.

Reservation
Tommy Nilsson deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Peter Groth, mp, har i motion begärt att kommunen ska införa avgiftsfri parkering för miljöbilar och att kommunen ska
utreda möjligheten att ta ut extra avgift för fordon av
stadsjeepmodell och/eller införa parkeringsförbud för dem
på vissa centralt belägna parkeringsplatser.
Tekniska nämnden har enligt § 89/2007 föreslagit att motionen ska avslås. I särskilt yttrande redovisar nämnden att
det inte finns lagstöd för begäran.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning att frångå
Tekniska nämndens förslag till avslag på motionen.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19
Ks au 2008-03-19, § 83 forts
Bilaga: Motionen
____________________
Sänt till:
Tn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

Sid

27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

28

§ 84

Svar på motion om att öka tillgängligheten till
parkeringsplatser för pendlare
Dnr 2007/710

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Tekniska nämnden får i uppdrag att fortsätta sitt arbete i
motionens riktning.
Med hänvisning till Tekniska nämndens redovisning anses
motionen vara bifallen.

Beskrivning av ärendet
Peter Groth, mp, har i motion yrkat att kommunen i samarbete med Skånetrafiken ska utreda möjligheten att använda
parkeringsautomater för att få parkeringsbiljett med Skånekortet samt lösa parkeringstillstånd kopplat till färdbiljett.
Tekniska nämnden redovisar i svar 2007-12-13, § 90 att
den vid olika tillfällen undersökt olika möjligheter att via tillstånd och biljetter göra det lättare för pendlarna men har
ännu inte kommit fram till en lösning som fungerar både
praktiskt och administrativt. Arbetet pågår.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

29

Ks au 2008-03-19, § 84 forts
Tekniska nämnden lämnar även en omfattande redovisning
av vilka möjligheter det finns idag för att pendlarna ska
kunna parkera och åtgärder som genomförts eller kommer
att genomföras snarast.
Bilaga: Motionen
____________________
Sänt till:
Tn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

30

§ 85

Svar på granskningsrapport från
lekmannarevisorerna angående upphandling
av renhållningsentreprenad
Dnr 2007/877

007

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Svaret på granskningsrapporten från lekmannarevisorerna läggs utan erinran till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Lekmannarevisorerna har granskat upphandlingen av renhållningsentreprenaden 2005 och redovisat den i en rapport
2007-12-12.
Hässleholms Renhållare AB har vid styrelsemöte 2008-0215, § 8, inte haft något att erinra mot granskningsrapporten.
Muntlig redovisning till revisorerna har skett på revisionssammanträde 2008-02-21 och fortlöpande kommer underrättelse att ges om kommande skadeståndstalan.
____________________

Sänt till:
HÄRAB
revisorerna

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid

31

§ 86

Bredbandsutbyggnad i Matberga
Dnr 2008/85

059

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

IT-strategen får i uppdrag att beställa bredbandsutbyggnad i Matberga i enlighet med erhållet områdesanbud.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2006-12-13, §
371, har områdesanbud begärts avseende utbyggnad av
bredband i Matberga.
Den av Tele2 offererade lösningen omfattar förläggning av
ca 7000 m fiberkabel från befintlig THF i Verum till Matberga. ADSL-utrustning placeras i en ny teknikbod och ansluts till telestationen.
Kostnaden för ovanstående är 2 419 979 kr.
Anbudet är giltigt till och med den 21 april 2008.
____________________

Sänt till:
Klk – IT-strateg
Klk – ekonomisekreterare

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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§ 87

Riktlinjer för inventarieredovisning och
stöldskyddsmärkning
Dnr 2008/173

049

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Förslag till ”Riktlinjer för inventarieredovisning och stöldskyddsmärkning” antas.
Gällande ”Riktlinjer för inventarieredovisning samt märkning av stöldbegärlig egendom”, beslutade av Kommunstyrelsen 1993-03-10, § 44 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nya riktlinjer för inventarieredovisning och stöldskyddsmärkning.
Förslaget har beretts i IT-styrgruppen.
____________________
Sänt till:
klk – IT-strateg
kfs
samtliga förvaltningar

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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§ 88

Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2008
Dnr 2008/142

040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Upprättad budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2008 fastställs.
Upprättad internbudget för IT-nämnd Skåne Nordost
2008 fastställs.

Beskrivning av ärendet
IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat budget för nämndens verksamhet avseende tiden 2008-01-01 till och med
2008-12-31.
Budgeten innehåller en övergripande budget (nettobudget)
och en internbudget.
___________________

Sänt till:
klk – IT-strateg

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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§ 89

Verksamhetsberättelse 2007 för IT-nämnd
Skåne Nordost
Dnr 2008/144

012

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Verksamhetsberättelse 2007 för IT-nämnd Skåne Nordost godkänns.

Beskrivning av ärendet
IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet avseende tiden 2007-01-01
till och med 2007-12-31.
Hässleholms kommuns revisorer har upprättat granskningsrapport som tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet.
____________________
Sänt till:
klk – IT-strateg

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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§ 90

Kommunledningskontorets verksamhetsplan
med verksamhetsmål för 2008
Dnr 2008/190

012

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Kommunledningskontorets verksamhetsplan med
verksamhetsmål för 2008 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har brutit ner de övergripande
målen som Kommunfullmäktige beslutat om till verksamhetsmål för 2008.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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§ 91

Verksamhetsmål 2008 för förvaltningar och
bolag
Dnr 2008/191

012

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder
och bolagsstyrelser för år 2008 godkänns.
Erinran görs att de bolag som inte lämnat in
verksamhetsmål skall göra det snarast.

Beskrivning av ärendet
Kommunens övergripande mål är en del i det övergripande
arbetet med att skapa en effektiv verksamhet präglad av ett
långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Kommunens övergripande måldokumentet syftar till att dra
upp politiska riktlinjer för organisationens verksamhet, tydliggöra arbetssätt i organisationen och öka samordningen av
verksamheten på en övergripande nivå. Målet är att få en
tydligare koppling mellan politiska mål, verksamhetsinriktningar och resursanvändning.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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Ks au 2008-03-19, § 91 forts
Kommunens nämnder ansvarar för att bistå Kommunfullmäktige i utarbetande och revision av de övergripande målen, samt bistå Kommunstyrelsen i samordningen av detta.
Nämnderna är också ansvariga för att bryta ned de övergripande målen i konkreta mål och aktiviteter, samt redovisa dessa till Kommunstyrelsen och inför Kommunfullmäktige.
Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ner de av Kommunfullmäktige beslutade övergripande målen för 2008 till
verksamhetsmål gällande för verksamhetsåret 2008.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
Bolagen

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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§ 92

Bodagar 2008 och 2009
Dnr 2008/192

105

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Medel för Bodagar 2008 med 300 000 kronor tillskjuts
kommunledningskontoret och finansieras ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Finansiering av Bodagar 2009 med 1 000 000 kronor
hänskjuts till budgetberedningen 2009.
Uppdragsplanen för Bodagar 2008 och 2009 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2005 har Hässleholms kommun gemensamt med övriga kommuner i Skåne Nordost arrangerat Bodagar.
Bodagarnas mål är att utveckla och skapa intresse för boendet i Nordöstra Skåne och i Hässleholm genom att visa exempel på ett varierat utbud av bostäder för livets olika skeden och behov, kultur- och fritidsaktiviteter och andra möjligheter.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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Ks au 2008-03-19, § 92 forts
Ovanstående utgör utgångspunkten för det fortsatta arbetet
med Bodagar i Hässleholm. I det arbetet bör också beaktas
andra beslut som främjar tillväxt, konkurrenskraft och
marknadsföring av Hässleholms kommun, t.ex. vision, profilarbete, övergripande mål och översiktplanering. Utgångspunkt bör också tas i arbetet med tillväxt som startar upp i
och med tillväxtdagen för kommunfullmäktige i mars 2008.
Bodagarna ska ha utformningen av att vara ett s.k. ”examensarbete” på vad förvaltningar och bolag arbetat med
och åstadkommit under det gångna året.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
klk – ekonomisekr.
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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§ 93

Barnomsorg på obekväm arbetstid – förslag
Dnr 2007/899

719

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens utredning läggs som underlag för fortsatt planering.

Yrkande
Tommy Nilsson yrkar att nattdagis inrättas.
Lars Olsson yrkar bifall till förslaget att lägga utredningen
som underlag för fortsatt planering.
Proposition 1
Ordförande ställer proposition på dels Lars Olssons yrkande
och dels Tommy Nilssons yrkande och finner Lars Olssons
yrkande bifallet.
Votering begärs.
”Den som stöder Lars Olssons yrkande röstar ja. Den som
stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej.”
2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Följande röstar ja: BoAnders Thornberg och Lars Olsson. Följande röstar nej:
Tommy Nilsson
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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Ks au 2008-03-19, § 93 forts
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fick 2006-10-30, § 141 i
uppdrag att lägga fram konkret förslag till kvälls- och nattdagis. Bakgrunden till uppdraget var att en motion i ärendet
besvarades.
Barn- och utbildningsnämnden har 2007-10-25, § 150,
översänt framtagen utredning i ärendet, i vilken redovisas
förslag till åtgärder och konsekvensanalys. Nämnden uppger
även att sådan verksamhet som utredningen beskriver inte
ryms inom barn- och utbildningsnämndens budget.
___________________
Sänt till:
Bun

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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§ 94

Förteckning över obehandlade motioner per
2007-12-31
Dnr 2008/189

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Förteckningen över obehandlade motioner per 2007-1231 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
En förteckning över obesvarade motioner per 2007-12-31
har tagits fram.
I förteckningen finns även medtaget motioner som under
2008 besvarats eller är på väg att besvaras.
____________________

Sänt till:
klk – kanslichefen

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-19

Sid
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§ 95

Anställning av barn- och utbildningschef
Dnr 2008/209

023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Lars Johansson anställs som barn- och utbildningschef
med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning av ärendet
Jan Dahlberg slutar sin tjänst som barn- och utbildningschef
2008-10-31. Kommunstyrelsen har beslutat att tjänsten
som chef för barn- och utbildningsförvaltningen ska återbesättas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har erhållit uppdraget att besluta om ny innehavare på tjänsten.
Efter genomförd rekryteringsprocess samt samverkansförhandling med berörda fackliga organisationer föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anställa Lars Johansson som barn- och utbildningschef.
____________________

Sänt till:
Bun
pk
Lars Johansson

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

