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Datum
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Plats och tid

Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55

Beslutande

Lars Olsson (c) ordf
Lena Wallentheim (s)
Bo-Anders Thornberg (m)

Övriga deltagande

Kommunchef Per Hildingson
Utvecklingschef/bitr kommunchef Thomas Hagman
Ekonomichef Bengt-Arne Persson
Personalchef Per-Olof Drottler
Stadsarkitekt Leif Berg
Exploateringschef Lars Bergman
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson
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Bo-Anders Thornberg
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Maj-Inger Carlsson

Ordförande
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Bo-Anders Thornberg

BEVIS
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Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott/2005-06-15

Anslagsdatum

2005-06-20

Förvaringsplats för
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Underskrift

Anita Bengtsson

Justering

LO

BAT

Paragrafer 178-189

Anslagets nedtagande 2005-07-11

Utdraget bestyrkes
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Datum
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Dnr 2005.437

214

Samråd över detaljplan för kv Fotografen, Bjärnum
Ks au 2005-06-15, § 178
Ett förslag till detaljplan för kv Fotografen, Bjärnum, är
föremål för samråd.
Detaljplanen tas fram för att ändra gällande planbestämmelser så att de ytor som innehåller parkering, torg och
plantering övergår från kvartersmark till allmän plats mark.
Arbetsutskottet beslutar
att som samrådsyttrande meddela byggnadsnämnden att
det från kommunstyrelsens sida inte föreligger någon
erinran mot förslaget, dock föreslås att antagandet av
planen sker först när avtal med fastighetsägaren är tecknat.

Beslut till
BN

Justering

LO

BAT

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.13

257

Förköpsärende beträffande Hässleholm Kärråkra 114:26
Ks au 2005-06-15, § 179
Arbetsutskottet beslutar
att kommunen ej skall begagna sig av sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och ej begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Hässleholm Kärråkra
114:26, samt
att informera köparen om kommunens planer för området.

Beslut till
Sökande
Justering

LO

BAT

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.13

257

Förköpsärende beträffande Hässleholm 87:46, f d Modulen 3
Ks au 2003-11-05, § 180
Arbetsutskottet beslutar
att kommunen ej skall begagna sig av sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och ej begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Hässleholm 87:46, f d
Modulen 3.

Beslut till
Sökande

Justering

LO

BAT

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.487

054

Upphandling av möbler
Ks au 2005-06-15, § 181
Upphandlingen omfattande inköp av möbler inkl. leverans
för ett års behov med möjlighet för kommunen till 3 års
prolongering till kommunens skolor, servicehus, förvaltningar och övriga enheter har genomförts.
Upphandlingen omfattar 13 anbudskategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontorsmöbler
Konferensmöbler
Inredning till förskola
Skolmöbler (grundskola)
Skolmöbler (gymnasieskola)
Gruppbostadsmöbler
Möbler till äldreboende
Belysning miljö- och arbetsbelysning
Kontors och arbetsstolar
Möbler till privat boende
Utemöbler
Studentboendemöbler
Miljömöbler

Med hänvisning till etablerat inköpssamarbete mellan Skåne
Nordost kommunerna har Bromölla, Hässleholm, Osby och
Östra Göinge kommun, samt Hässleholms Industribyggnads
AB, Hässleholms Renhållare AB och Hässleholms Vatten AB
deltagit i denna upphandling, där Osby kommun har varit
samordnande kommun.
Upphandlingen har genomförts enligt LOU som öppen upphandling och annonsering har skett i Official Journal samt i
OPIC´s databas med stängningsdatum 2005-04-11.
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Ks au § 181 forts
Hässleholms kommuns kostnad år 2004 uppgick till ca 3,5
miljoner kronor exkl.moms.
Vid anbudstidens utgång har 12 offerter inkommit.
Granskning och prövning av anbuden har skett i 3 steg och
efter de kriterier som ställts upp i anbudsunderlaget.
Steg 1 Granskning av anbudsgivaren på formella grunder
mot uteslutningskriterier och ställda kvalifikationskrav.
Steg 2. Rättelse och nollställning av de anbud som uppfyller
de formella kraven. Några kompletteringar eller
rättelser har inte gjorts. Däremot har ett omfattande arbete lagts ner för att få anbuden jämförbara,
s.k. nollställning.
Steg 3. Anbudsprövning mot ställda kriterier i kravspecifikationen och den modell och de krav som angetts i
utvärderingskriterierna.
Arbetsutskottet beslutar
att anta följande leverantörer av möbler för tiden
2005-07-01 – 2006-05-31 med möjlighet för kommunen till
3 års prolongering enligt följande:

Justering

LO

BAT
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Ks au § 181 forts
Kategori

Leverantör 1(billigast)

1 Kontorsmöbler

Kinnarps Kristianstad AB, Input Interiör KC AB
Kristianstad
Kristianstad

Leverantör 2(näst billigast)

2 Konferensmöbler

Kinnarps Kristianstad AB, Input Interiör KC AB
Kristianstad
Kristianstad

3 Inredning till för- Brio Lek & Lär AB,
skola
Osby

Gewe Inredningar
AB, Sölvesborg

4 Skolmöbler
(grundskola)

Brio Lek & Lär AB,
Osby

Kinnarps Kristianstad
AB, Kristianstad

5 Skolmöbler
(gymnasieskola)

Kinnarps Kristianstad AB, Brio Lek & Lär AB,
Kristianstad
Osby

6 Gruppbostadsmöbler

Arco Interiör AB,
Kristianstad

Gewe Inredningar
AB, Sölvesborg

7 Möbler till äldreboende

Arco Interiör AB,
Kristianstad

Input Interiör KC AB
Kristianstad

8 Belysning miljöarbetsbelysning

Input Interiör KC AB,
Kristianstad

Gewe Inredningar
AB, Sölvesborg

9 Kontors och
arbetsstolar

Kinnarps Kristianstad AB, Input Interiör KC
Kristianstad
AB, Kristianstad

10 Möbler till privat Arco Interiör AB,
boende
Kristianstad

-

11. Utemöbler

-

Orderinvest OPAB AB,
Knislinge

12 Studentboende- Arco Interiör AB,
möbler
Kristianstad

Gewe Inredningar
AB, Sölvesborg

13 Miljömöbler

Brio Lek & Lär AB,
Osby

Orderinvest OPAB AB,
Knislinge

Beslut till
Inköp

Justering
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BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-06-15

8

Dnr 2005.486

053

Prolongering av tvätt och rengöringsmedel
Ks au 2005-06-15, § 182
De nuvarande avtalen beträffande tvätt- och rengöringsmedel samt redskap upphör att gälla 2005-10-31. Enligt
beslut i ks au 2004-10-06, § 308, finns möjlighet till prolongering i två år.
Samråd har skett med referensgrupp bestående av inköpsansvariga och personal från servicehus, skolkök samt
tekniska kontoret. De förordar att förlängning sker av nedanstående avtal.
Arbetsutskottet beslutar
att prolongera avtalen med nedanstående leverantörer för
tiden 2005-11-01 – 2007-10-31:
Berndt Johnsson Pappers AB, Malmö för rengöringsmedel
Säljarna i Christianstad AB, Kristianstad för redskap
Johnson Diversey Sverige AB, Huddinge med leveranser
genom Berndt Johnsson Pappers AB för maskindiskmedel,
samt
Säljarna i Christianstad AB, Kristianstad för tvättmedel.

Beslut till
Inköp

Justering

LO

BAT
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Dnr 2005.471

041

Överföring av medel från investeringsbudgeten till
driftbudgeten
Ks au 2005-06-15, § 183
Kommunens redovisningsreglemente vad gäller gränsdragningen mellan drift och investeringar har de senaste åren
successivt anpassats med hänsyn till praxis. Förvaltningarnas budgetanslag har inte fullt ut anpassats. Förvaltningarna har anmält följande behov av omdisponeringar från
investering till drift, för att kunna bokföra enligt det nya
reglementet (belopp i tkr):
Investeringsanslag
Fritidsförv.
1 917,3
Kulturförv.
1 817,0
BUF
9 043,0
Socialförv.
400,0
Omsorgsförv.
2 500,0

Begärd överf.
till drift
-140,0
-14,0
-1 800,0
-100,0
-1 500,0

15 677,3

-3 554,0

Förslag till Kvarstående
överföring invest.anslag
-70,0
1 847,3
-7,0
1 810,0
-900,0
8 143,0
-50,0
350,0
-750,0
1 750,0
-1 777,0

13 900,3

Ekonomikontoret föreslår att 1 777 000 kronor överförs till
driften från investeringsbudget. Återstoden får förvaltningarna själva försöka finansiera inom sin driftram.
För närvarande bedömer förvaltningarna att samma fördelning behövs under 2006, vilket föreslås bli fullt ut beaktat i
budgetberedningen efter ny uppdatering i höst.
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Ks au § 183 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 1 777 000 kronor från investeringsanslag
till driftanslag enligt ovanstående fördelning med finansiering ur ekonomikontorets verksamhet 099 Övriga ändamål.
______

Beslut till
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Dnr 2005.381

041

Tilläggsanslag för inköp av kopieringsmaskiner
Ks au 2005-06-15, § 184
Enligt kommunens leasingpolicy ska i princip endast personbilar leasas, såvida det inte går att visa att leasing även i
andra fall är mer lönsamt än att betala med egna medel.
Tillämpningen av policyn har skärpts, vilket lett till att barnoch utbildningsförvaltningen inte längre kan förnya leasingavtal på t.ex. kopieringsmaskiner.
Barn- och utbildningsnämnden anhåller enligt § 55/2005 om
ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten år 2005 på
533 000 kronor för inköp av kopieringsmaskiner.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag
på investeringsbudgeten 2005 med 533 000 kronor för
inköp av kopieringsmaskiner,
att investeringen ska vara anslagstyp 2, samt
att tillskottet ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda investeringar.

Beslut till
BUN
ek
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Dnr 2005.309

041

Tilläggsanslag till omsorgsnämnden
Ks au 2005-06-15, § 185
Omsorgsnämnden har inkommit med begäran om
tilläggsanslag för konvertering av somatikplatser och för
evakuering från Klockaregården till Andersgården.
Förslaget på tilläggsanslag på 5 miljoner kronor ska täcka
dels kostnaderna för evakuering från Klockaregården, och
dels konvertering av somatikplatser till demensplatser samt
dels minska det prognostiserade underskottet för 2005.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utöka omsorgsnämndens budget för 2005 med
5 miljoner kronor,
att finansiera anslaget ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader, samt
att beakta att anslaget i omsorgsnämndens budget för 2006
bör utökas med 5 miljoner kronor.
______

Beslut till
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Dnr 2005.470

048

Bidrag till Träriket ek.för. verksamhetsåret 2005
Ks au 2005-06-15, § 186
Överläggningar har genomförts med Träriket ek.för, Skåne
Nordost och Region Skåne samt Osby och Östra Göinge
kommuner avseende den långsiktiga finansieringen av föreningens verksamhet, varvid framkommit att offentliga
medel behövs för verksamheten under 2005-2006 varefter
finansieringen kan övergå till branschorganisation.
Kommunens del i detta förslag till finansiering uppgår till
200 000 kronor år 2005. Trots att slutlig finansiering ännu
ej är klar föreslås att kommunen för att säkra driften intill
sådant beslut föreligger utbetalar föreslaget belopp om
200 000 kronor.
Arbetsutskottet beslutar
att utbetala ett driftbidrag om 200 000 kronor avseende år
2005 för Trärikets ek.för. verksamhet,
att bidraget skall finansieras ur kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda behov, samt
att bidraget skall utbetalas av kommunledningskontoret.

Beslut till
Träriket ek.för.
klk
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Dnr 2005.485

020

Förslag till nytt Hem-PC-erbjudande
Ks au 2005-06-15, § 187
Hässleholms kommun har sedan 1998 erbjudit Hem-Pc för
anställda. Det senaste erbjudandet utgick till anställda
2003. De anställda som tidigare ej antecknat sig för Hem-Pc
eller blivit nyanställda efter 2003 kan genom ett nytt erbjudande ges möjlighet till Hem-Pc.
Avtal för Hem-Pc är framtaget med Hässleholms kontorsvaruhus i enlighet med reglerna för Statskontorets upphandling. Avtalsperioden är 2005-06-16 – 2008-12-31.
Erbjudande till de anställda kan sändas ut efter sommarsemestern 2005.
Samma regler som gäller för det nuvarande Hem-Pc
projektet skall även gälla för den kommande avtalsperioden
och styrs till största delen av skatteverkets bestämmelser
för lånedatorer.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt personalkontoret att i enlighet med reglerna
för Statskontorets upphandling teckna avtal med
Hässleholms kontorsvaruhus om Hem-Pc för avtalsperioden
2005-06-16 – 2008-12-31.

Beslut till
pk
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Dnr 2005.472

001

Tekniska nämndens verksamhet
Ks au 2005-06-15, § 188
Kommunstyrelsen är enligt sitt reglemente (6§) samordnande organ i frågor om kommunens lokalförsörjning och
husbyggnadsverksamhet. Med nuvarande ordning hanteras
denna typ av ärenden även av tekniska nämnden. Vidare
kan konstateras att framförhållning och genomförandet av
investeringar m.m. avseende lokalförsörjningen inte fungerat tillfredsställande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att planeringen av den strategiska lokalförsörjningen och
genomförandet av därtill kopplade större byggprojekt skall
direkt utövas av kommunstyrelsen, varvid berörd personal
skall överföras från tekniska förvaltningen till kommunledningskontoret,
att uppdra åt kommunchefen att utarbeta förslag till erforderliga instruktioner och avgränsningar, tidpunkt för
ansvarsöverföringen samt budgetmässiga överföringar,
samt
att vad som sägs under punkterna 2-9 i skrivelsen skall
utgöra direktiv för det fortsatta arbetet.
______

Beslut till
Ks delegationsregler
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Dnr 2005.

Inköp av gemensam server
Ks au 2005-06-15, § 189
Flertalet av kommunens NetWare-servrar är i behov av
uppgradering eller måste ersättas inom kort. IT-avdelningen
har tagit fram ett förslag till server som täcker behovet för
samtliga förvaltningar, tre gymnasieskolor och fyra av fem
kommunala bolag (ej AB Hässleholmsbyggen).
Förutom lägre inköpskostnad innebär förslaget bättre säkerhet (servern dubbleras) och förenklad administration. Att
fördela kostnaderna skulle medföra stor administrativ
hantering avseende avskrivningar etc.
Anskaffningen föreslås finansieras med gemensamma
medel. Kostnaden är beräknad till 190 000 kronor exklusive
installation.
Arbetsutskottet beslutar
att ställa till kommunledningskontorets förfogande investeringsmedel (anslagstyp 1) om 190 000 kronor för inköp
av en gemensam server, samt
att finansiera anslaget ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda investeringar.

Beslut till
GK
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