SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-06-22

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.40

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) v ordf
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
Informatör Hanna Gardell
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Lars Olsson

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2005-06-28

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Lars Olsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott/2005-06-22

Anslagsdatum

2005-06-28

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anita Bengtsson

Justering

BA

LO

Paragrafer 190-203

Anslagets nedtagande 2005-07-19

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.504

053

Upphandling av livsmedel
Ks au 2005-06-22, § 190
Under våren 2005 genomfördes upphandling av livsmedel
för samtliga enheter inom Hässleholm kommun. Denna
upphandling resulterade i ett förslag angående kontraktsskrivning. För att täcka behovet av samtliga varugrupper
samt leveransplatser rekommenderades det att avtal skulle
tecknas med ett flertal företag.
Vid denna upphandling inkom det inte offerter, avseende
hela det efterfrågade sortimentet för Mat och kaffebröd,
färskt (varugrupp 2). Med anledning av detta genomfördes
förhandlad upphandling enligt LOU 2 kap 11§, 1 stycket,
med ett flertal företag, för att uppnå att samtliga enheter
inom kommunen skulle kunna erhålla samtliga artiklar.
Följande resultat uppnåddes:
Sydöstbagerierna ek. förening (Konsumbagaren),
Kristianstad har möjlighet att leverera Mat- och kaffebröd till
Bokebergsgården, Ehrenborg, Högalidshemmet, Jacobsskolan, Linnéskolan, Läredaskolan, T4-skolan, Tekniska
skolan, Västerskolan, Furutorpsskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Stadshusets Cafeteria. Eventuellt
kommer fler enheter att erbjudas leveranser.
Till övriga orter och enheter rekommenderas avtal med
nedanstående leverantörer, varugrupp 18.
Delicato bakverk AB, Huddinge och Frasetti Bakverk AB,
Arlöv lämnade in offerter avseende kakor och kaffebröd,
färskt. Kontakter har tagits med båda företagen angående
hur de ställer sig till att båda blir antagna som leverantörer.
De har godkänt detta.

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-06-22

3

Ks au § 190 forts
Köp till mindre enheter och kompletteringsköp, varugrupp
18
På grund av liten förbrukning hos de små enheterna samt
att vissa av de antagna leverantörerna tar ut leveransavgift
är det inte ekonomiskt försvarbart att beställa dessa små
kvantiteter hos de större leverantörerna.
Erbjudande har getts till samtliga affärer inom varje tätort,
som tidigare haft avtal med kommunen. Avtalet skall även
täcka upp eventuella köp av tillfällig karaktär. I övriga
tätorter har det lyckats att identifiera en eller flera affärer
som kan erbjuda de ställda kraven.
I anbudsunderlaget framgick det klart att Hässleholms
kommun förbehöll sig rätten att teckna avtal med lokala
leverantörer för samtliga varugrupper för att täcka uppkomna akuta behov av mindre kvantiteter samt när specifik
produkt/er efterfrågas som inte finns i antagen/na leverantörs/ers produktsortiment. Inga av de större leverantörerna
framförde någon synpunkt på detta.
Arbetsutskott beslutar
att anta följande leverantörer av livsmedel för tiden
2005-07-01 – 2006-06-30 med eventuellt 3 års prolongering enligt följande:
Varugrupp 2

Justering

BA

LO

Matbröd, färskt inom
Hässleholms stad

Sydöstbagerier ek.för,
Kristianstad
Gäller för leveranser till:
Bokebergsgården, Ehrenborg, Högalidshemmet,
Jacobsskolan, Linnéskolan,
Läredaskolan, T4-skolan,
Tekniska skolan, Västerskolan, Furutorpsskolan,
Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadshusets
Cafeteria.

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 190 forts
Matbröd, färskt
Övriga orter
Kakor, kaffebröd,
Färskt inom kommunen
Varugrupp 18

Se varugrupp 18
Delicato bakverk AB,
Huddinge
Frasetti Bakverk AB,
Arlöv
Matöppet, Marie
Wandemars Livs
Hässleholm
Gethornets Livs HB,
Hässleholm
Wahlqvist Matcentra ICA,
Hästveda
Hörja Livs, Hörja
Nya Röke Lanthandel AB
Röke
Matöppet, HB JP Livs,
Sösdala
Mats Martinsson Livs AB,
Tyringe
ICA Supermarket,
Vinslöv
Konsum, Vinslöv
Gäller ej Mat och kaffebröd,
färskt för Furutorpsskolan
Bergskogen AB, ICA
Vittsjöhallen
Vittsjö

Beslut till
Inköp

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.477

055

Gemensam upphandling av pensionsadministration för
Skånes kommuner
Ks au 2005-06-22, § 191
År 2000 ingicks ramavtal mellan 32 kommuner och tre
kommunalförbund i Skåne och KPA. Upphandlingen omfattade 61 000 personer och var den största i landet avseende
pensionsadministration, försäkringslösning, administration
av det individuella valet samt förmedling av avgift till valt
pensionskonto. Resultatet av upphandlingen och förändringarna under avtalstiden har givit de 35 parterna en mycket
bra service till de lägsta priserna på denna marknad. Den
gemensamma upphandlingen samordnades av Kommunförbundet Skåne.
Avtalet förlängdes 2002 för de återstående två åren som
avtalet gav möjlighet till.
Hässleholms kommun och de övriga 31 kommunerna samt
de tre kommunalförbunden gav hösten 2004 Kommunförbundet Skåne i uppdrag/fullmakt att upphandla avtal
avseende pensionsadministration och försäkringslösning att
gälla för tiden 2005-07-01 – 2008-12-31 med möjlighet till
förlängning 1 + 1 år.
Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från KPA,
SPP och Skandia. KPA har bedömts vara det fördelaktigaste
valet.
Kommunen har fram till den 30 juni 2005 att underteckna
huvudavtalet med KPA. Varje kommun har erhållit sin del av
avtalet. Kostnaden framöver blir densamma som hittills.

Justering

BA

LO
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Ks au § 191 forts
Arbetsutskott beslutar
att underteckna avtal med KPA avseende pensionsadministration och försäkringslösning att gälla för tiden 2005-0701 – 2008-12-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

Beslut till
pk

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.13

257

Förköpsärende beträffande Hässleholm Sösdala 87:7
Ks au 2005-06-22, § 192
Arbetsutskottet beslutar
att kommunen ej skall begagna sig av sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och ej begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Hässleholm Sösdala
87:7.

Beslut till
Sökande

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.476

622

Kök i Tyringeområdet
Ks au 2005-06-22, § 193
Tekniska förvaltningen har överlämnat en utredning om
framtida kök i Tyringeområdet för kommunstyrelsens
ställningstagande.
I utredningen redovisas tre alternativ för att tillgodose skolverksamhetens behov. På förfrågan har uppgivits att
omsorgsverksamhetens behov inte beaktats, eftersom
kapacitet att även tillgodose dessa behov saknas (en särskild produktionslinje måste då byggas upp).
Kostnadsskillnaderna mellan de utredda alternativen är
ringa. På kort sikt är oförändrad produktionsstruktur mest
ekonomiskt gynnsamt. Mot denna bakgrund föreslås att
nuvarande struktur inte ändras.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att någon ändring av måltidsproduktionen enligt redovisade
alternativ inte skall genomföras.
______

Beslut till
TN

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-06-22

9

Dnr 2005.480

002

Beslutsattestanter vid kommunledningskontoret
Ks au 2005-06-22, § 194
På grund av den justering som sker av IT-organisationen
2005-07-01 bör även ändring av beslutsattestanter ske.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna upprättad justerad beslutsattestantförteckning
att gälla fr.o.m. 2005-07-01.

Beslut till
klk

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.474

019

EU-seminarium våren 2006
Ks au 2005-06-22, § 195
Hässleholms kommun har de senaste åren varit en av
landets mötesplatser för EU-frågor, genom de seminarier
som anordnats i kommunen. Seminarierna har präglats av
en bred uppslutning från lokala, nationella och internationella aktörer, däribland lokala politiker, företrädare för den
svenska regeringen och företrädare för Europeiska kommissionen.
Kommunens syfte med seminarierna har varit att dels höja
kunskapsnivån när det gäller EU-frågan i stort, dels öka det
lokala och regionala näringslivets konkurrenskraft genom att
tydliggöra EU-samarbetets möjligheter i den praktiska
vardagen.
Arbetsutskottet beslutar
att genomföra ett tredje EU-seminarium våren 2006 och
avsätta 500 000 kronor till detta, samt
att finansieringen av seminariet skall beaktas i budget för år
2006.

Beslut till
klk
ek

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.475

279

Bo-dag 10 september 2005 och Bo-dagar 2006
Ks au 2005-06-22, § 196
Hässleholms kommun planerar att genomföra två tillfällen
med ”Bo-dagar” i kommunen, 10 september 2005 och 1-10
september 2006.
”Bo-dagarna” är ett samarbete med kommunerna i Skåne
Nordost, näringslivet, organisationer, studieförbund,
enskilda m.fl., som syftar till att utveckla och skapa intresse
för boendet och livet i Hässleholm och Skåne nordost. Målet
är att visa exempel på ett rikt och varierat utbud av bostäder för livets olika skeenden och behov.
För att kunna genomföra Bo-dagen 2005 krävs bland annat
medel för marknadsföring, evenemang i samband med bodagen, informationsmaterial och lokalhyror.
Kostnaden för Bo-dagen 2005 beräknas till 295 000 kronor.
Arbetsutskottet beslutar
att genomföra en Bo-dag hösten 2005 och Bo-dagar hösten
2006,
att avsätta 295 000 kronor till Bo-dag hösten 2005, samt
att anslaget skall finansieras av kommunledningens anslag
för utvecklingsfrågor (032).

Beslut till
klk

Justering
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LO
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Dnr 2002.23

101

Motion angående högstadieplatser i östra Hässleholm
Kf 2002-01-28, § 20
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg,
Johan Berglund och Pär Palmgren remitterats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska
nämnden:
”Då det inför nästa läsår råder en stor ovisshet avseende
högstadieutbildningen i östra Hässleholm föreslår vi följande:
1. Det mycket framgångsrika projektet Röinge 7-9 (vid
Linnéskolan) fortsätter för nuvarande elever och kompletteras med ytterligare en årskull (7). De båda årskullarna
(7-9) fullgör sin utbildning på Linnéskolan.
2. Lokalfrågan löses genom att tillfälliga utbildningsmoduler
placeras i anslutning till nuvarande lokaler för årskurs 7
(Linnéskolan).
3. Beslut avseende ett permanent högstadium på öster skall
fattas före halvårsskiftet år 2002. Ett alternativ kan vara
att samla all gymnasieutbildning på Tekniska skolan/Jacobsskolan och att Linnéskolan blir en renodlad
högstadieskola.
Motionen kräver en snabb behandling för att minska oron
för elever/föräldrar och skolpersonal.”
______

Justering
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LO
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Ks au 2003-01-15, § 15
Yttrande över motionen har inkommit från barn- och utbildningsnämnden 2002-03-06, § 49, och tekniska nämnden
2002-12-11, § 99.
Pär Palmgren yrkar att ärendet återremitteras till barn- och
utbildningsnämnden för beaktande av vad nyss lagda proposition föreslår.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera motionen för svar med hänsyn taget till
propositionen beträffande gymnasiet.
______
Ks au 2003-09-10, § 232
Barn- och utbildningsnämnden har åter yttrat sig över
motionen, § 106/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att återremittera till barn- och utbildningsnämnden för ett
tydligare svar.
______
Ks au 2005-06-22, § 197
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 59/2005 svarat
på motionen genom att säga att frågan om högstadieplatser
i östra Hässleholm i dagsläget inte längre är aktuell, men
kommer att prövas i samband med eventuell omorganisation av gymnasieskolan inför läsåret 2008-2009.

Justering
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LO
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Ks au § 197 forts
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels ordförandens förslag
och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner ordförandens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
Bengt Anderssons förslag röstar ja. Den som stöder BoAnders Thornbergs yrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att som svar åberopa det som Barn- och utbildningsnämnden anfört.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig med hänvisning till
reservationen som lagts i barn- och utbildningsnämnden.
./. Bilaga
______

Beslutet till

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.497

253

Försäljning av fastigheten Hässleholm 88:1
Ks au 2005-06-22, § 198
På uppdrag av kommunledningen har exploateringsavdelningen upprättat förslag till köpeavtal med Tidnings AB
Norra Skåne avseende del av Hässleholm 88:1, den s,k,
Verumsgården, för 100 000 kronor.
Fastigheten är Q-märkt i planen. Märkningen ska förtydligas
i avtal.
Fastigheten Hässleholm 88:1, Verumsgården, har följande
data:
Areal:
Byggnad:
Taxeringsvärde:
Bokfört värde:

ca 3 300 kvm
1½ plan med källare, bruksarea
ca 300 kvm
Inget
Inget

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att till Tidnings AB Norra Skåne sälja 3 300 kvm av fastigheten Hässleholm 88:1 för 100 000 kronor,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att avtalet ska kompletteras med att, med hänvisning till Qmärkningen, användningen inte får ändras.
______
Beslut till

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.348

291

Försäljning av Häglinge skola, fastigheten Häglinge 5:2
Ks au 2005-06-22, § 199
Häglinge förskolas ek.förening Solrosen har under våren
2005 begärt att få köpa fastigheten Häglinge skola.
Ett uppdrag gavs till exploateringsavdelningen att upprätta
ett försäljningsavtal.
Därefter har Häglinge Sockengille meddelat att det vill äga
fastigheten.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt exploateringsavdelningen att förhandla med
och upprätta köpeavtal med Häglinge förskolas ek.förening
med förskolan Solrosen om försäljning till dem.

Beslut till
expl.avd.

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.283

041

Fritidsnämnden – Extra anslag med anledning av stormen i
januari 2005
Ks au 2005-04-13, § 106
Fritidsnämndens arbetsutskott har enligt § 38/2005 begärt
630 000 kronor extra för att återställa dels Luhrsjöbadens
brygga och dels elljusslingorna i Vittsjö, Vinslöv och
Bjärnum samt P2-slingan som skadades i samband med
stormen 8-9 januari 2005.
Ekonomikontoret tillstyrker anslaget.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja fritidsnämnden 630 000 kronor för återställande
av elljusslingorna i Vittsjö, Vinslöv och Bjärnum samt P2slingan och Luhrsjöbadens brygga,
att ärendet finansieras genom omdisponering från ekonomikontorets investeringsbudget projekt 20104, oförutsedda
investeringar, samt
att investeringen ska vara anslagstyp 1.
______
Ks au 2005-06-22, § 200
Fritidsnämndens arbetsutskott begär ytterligare medel för
återställande av Luhrsjöbadens brygga samt elljusslingorna i
Vittsjö, Vinslöv och Bjärnum samt P2-slingan.
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Ks au § 200 forts
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja fritidsnämnden ytterligare 250 000 kronor för
återställande av elljusslingorna och Luhrsjöbadens brygga,
att ärendet finansieras genom omdisponering från ekonomikontorets investeringsbudget projekt 20104, oförutsedda
investeringar, samt
att investeringen ska vara anslagstyp 1.

Beslut till
FN

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.502

002

Undertecknande av handlingar under ordinarie
beslutsattestanters semestrar
Ks au 2005-06-22, § 201
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt ekonom Ingela Olsson att under ordinarie
beslutsattestanters semestrar vecka 31, underteckna handlingar, bankanvisningar, kvitton och dylika handlingar utfärdade av kommunstyrelsen samt handlingar avseende ansvar
23, Ekonomikontoret och ansvar 90, Finansiering.

Beslut till
ek

Justering

BA

LO
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Dnr 2005.505

105

Hässleholmscupen
Ks au 2005-06-22, § 202
Hässleholms kommun har uttalat en viljeinriktning att
arbeta för att bli en hästkommun. Som ett led i detta arbete
kommer olika åtgärder att diskuteras.
En är att bidra till Hässleholmscupen som är en tävling i
hästhoppning 5 – 7 augusti 2005.
Arbetsutskottet beslutar
att ge 20 000 kronor i bidrag ur konto VHT 032.

Beslut till
Hlm Ryttarför.

Justering
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Dnr 2005.

Riktlinjer och förslag till fortsatt hantering av
turismutveckling och utveckling av boendeanläggning
(”camping/stugby”) på Hovdala
Ks au 2005-06-22, § 203
Ett PM angående rubricerade har utarbetats. I det anges
marknadsmässiga och fysiska förutsättningar, samt kravprofil och kommunala åtaganden för att ordna camping på
Hovdala.
Arbetsutskottet beslutar
att anta föreliggande PM som grund för kontakt med framtida entreprenör, samt
att anlita extern konsult för att med stöd av Turism och
Hibab etablera kontakt och diskutera upplägg med lämplig
entreprenör.

Beslut till
Turism
Hibab

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

