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Diarienummer

2010-03-29
2010/234 400

§10

Fråga angående ”Borgmästaravtalet”
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Peter Groth, (MP) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
Borgmästaravtalet.
Urban Widmark (M) besvarar frågan idag.
Peter Groth (MP) tackar för svaret.
____________________
Sänt till:

Bilaga: Frågan

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-29
2010/235

400

§ 11

Fråga angående ”kommunens ickedeltagande i Earth hour”
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Peter Groth, (MP) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
kommunens ickedeltagande i Earth hour.
Urban Widmark (M) besvarar frågan idag.
Peter Groth (MP) tackar för svaret.
____________________
Sänt till:

Bilaga: Frågan

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes
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212

§ 12

Fråga angående ”vindkraftsutbyggnaden i kommunen”
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Per-Åke Purk (V) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
vindkraftsutbyggnaden i kommunen.
Urban Widmark (M) besvarar frågan idag.
Per-Åke Purk (V) tackar för svaret.
____________________
Sänt till:

Bilaga: Frågan

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-29
2009/905

006

§ 13

Nedsättning av aktiekapital i Kristianstad Airport AB samt
godkännande av förslag till bolagsordning

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport
enligt förslag med 35 938 000 kronor till 69 762 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning för Kristianstad Airport.
3. Nedsättningen belastar Hässleholms kommuns resultat år 2009 med 598 121 kronor.
Beskrivning av ärendet

Till följd av nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport AB krävs en ändring av
bolagsordningen avseende bestämmelsen om aktiekapitalets storlek.
Vid extra bolagsstämma den 14 januari 2010 har beslut fattats om nedsättning av aktiekapitalet.
Hässleholms kommuns del av aktiekapitalet är idag 5 285 000 kronor. Nedsättningen är
34 % av aktiekapitalet. För Hässleholms kommuns del kvarstår 3 488 100 kronor efter
nedsättning med 1 796 900 kronor.
I 2008 års bokslut täcktes 1 198 779 kronor av nedsättningen. Resterande 598 121 kronor föreslås bli täckta i 2009 års bokslut.
Regionfullmäktige och Kristianstads kommun har fattat beslut i frågan.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-03, § 1 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport
enligt förslag med 35 938 000 kronor till 69 762 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning för Kristianstad Airport.
3. Nedsättningen belastar 2009 års resultat med 598 121 kronor.

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-18 § 8 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport
enligt förslag med 35 938 000 kronor till 69 762 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning för Kristianstad Airport.
3. Nedsättningen belastar 2009 års resultat med 598 121 kronor.
____________________
Sänt till:
Kristianstad Airport AB
klk - ekonomistab
klk - ekonomi- och personalavdelning

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-29
2010/57

040

§ 14

Sänkning av avtalsförsäkringar 2010

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras med det belopp som motsvarar minskningen av avtalsförsäkringen.
Ekonomistaben får i uppdrag att arbeta in siffrorna i 2010 års kompletteringsbudget.
Beskrivning av ärendet

Styrelsen för AFA Försäkring beslutade i under 2009 att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring skulle sänkas till noll för hela
2009. Den totala sänkningen för PO-pålägget blev 1,89 procent från 40,98 procent till
39,09 procent.
För 2010 har styrelsen för AFA Försäkring beslutat att premierna för avtalsförsäkringarna skulle vara 0,83 procent. Det är en höjning jämfört med 2009, men en sänkning
jämfört med det som finns i ramarna för 2010. Det totala PO-pålägget vid ingången av
2009 var 40,98 procent och det är det som finns i nämndernas ramar. PO-pålägget för
2010 blir 39,61 procent, en sänkning med 1,37 procentenheter jämfört med det som
finns i nämndernas ramar. Enligt beräkning som ekonomistaben gjort handlar det om
minskade kostnader på 15,3 mnkr. I budget 2010 finns budgeterat för en minskad kostnad med 3 mnkr. Tanken med denna budgetpost var att hämta hem den vid den tidpunkten föreslagna sänkningen av avtalsförsäkringarna från nämnderna. Ekonomistaben
föreslår att den minskning av kostnaderna som sker ute på nämnderna/förvaltningarna i
samband med sänkningen av avtalsförsäkringarna också ska regleras i nämndernas/förvaltningarnas budgetramar enligt bilaga 1.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-03, § 6 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras med det belopp som motsvarar minskningen av avtalsförsäkringen.
Ekonomistaben får i uppdrag att arbeta in siffrorna i 2010 års kompletteringsbudget.

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 (30)

Diarienummer
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 15 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras med det belopp som motsvarar minskningen av avtalsförsäkringen.
Ekonomistaben får i uppdrag att arbeta in siffrorna i 2010 års kompletteringsbudget.
____________________
Sänt till:
ekonomistab

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-29
2010/18

041

§ 15

Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010.
Kommunfullmäktige fastställer upprättad internbudget för IT-nämnd Skåne Nordost
2010.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat budget för nämndens verksamhet avseende tiden
2010-01-01 till och med 2010-12-31.
Budgeten innehåller en övergripande budget (nettobudget) och en internbudget.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 9 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Upprättad internbudget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 18 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Upprättad internbudget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
IT-strateg

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-03-29
2010/90
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§ 16

Genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg
Nordost

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner genomförande- och finansieringsavtal daterat 2010-0125 avseende Pågatåg Nordost.
Kommunfullmäktige godkänner att åtgärder inom projektet finansieras genom investeringsbudget 2011-2013.
Yrkanden

Urban Widmark (M) yrkar bifall till förslaget. I detta instämmer Thomas Rasmusson
(S), Tommy Nilsson (S) och Karin Axelsson (M).
Beskrivning av ärendet

Pågatåg Nordost är ett projekt med syfte att förstärka den regionala tågtrafiken i Skåne
nordost.
I samverkan med näringsliv, Region Skåne, Regionförbundet södra Småland, kommuner i nordöstra Skåne och i södra Småland samt Banverket har man utrett möjligheterna
att förstärka och utveckla den regionala trafiken. Förslaget innebär att man så långt som
möjligt ska utnyttja befintliga banor och befintlig tillgång till tåg i så hög utsträckning
som möjligt.
Genomförandeavtalet berör fem befintliga sträckningar
Hässleholm- Alvesta – Växjö
Hässleholm – Kristianstad - Karlshamn
Hässleholm – Malmö
Hässleholm – Helsingborg
Hässleholm – Markaryd – (Halmstad)

Justering

DR
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ZK

Utdraget bestyrkes
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-03, § 20 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige godkänner genomförande- och finansieringsavtal daterat 2010-0125 avseende Pågatåg Nordost.
Åtgärder inom projektet finansieras genom investeringsbudget 2011-2013.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), Patrik Jönsson (SD) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 § 34 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner genomförande- och finansieringsavtal daterat 2010-0125 avseende Pågatåg Nordost.
Åtgärder inom projektet finansieras genom investeringsbudget 2011-2013.
____________________
Sänt till:
utvecklings- och planeringsstab

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes
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§ 17

Överlåtelse av servicehus till AB Hässleholmsbyggen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande:
Hässleholms kommun säljer åtta servicehus (fastigheter för särskilt boende), enligt bilaga 1, till AB Hässleholmsbyggen för en preliminär köpeskilling om 185 miljoner kronor. Vid bestämmandet av den slutliga köpeskillingen skall hänsyn tas till efter värderingstillfället gjorda investeringar och momseffekter.
Hässleholms kommun erhåller som betalning från AB Hässleholmsbyggen en säljrevers
på preliminärt 185 miljoner kronor, med den justering som kan föranledas av vad som
ovan stadgas. En marknadsmässig ränta ska årligen betalas till Hässleholms kommun på
den aktuella reversfordran.
Årshyran för kommunens blockförhyrning ska 2010 uppgå till 34 miljoner kronor. Hyran för lokaler ska vara indexreglerad motsvarande 75 % av KPI. Hyran ska vara anpassad till KPI för oktober 2009.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att slutligt godkänna de separata köpekontrakten.
Kommunstyrelsen ordförande får i uppdrag att underteckna i ärendet erforderliga handlingar.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att beslutet ska lyda enligt ovanstående. I övrigt yrkar han
bifall till ärendet. Även Tommy Nilsson (S), Thomas Rasmusson (S) och Peter Groth
(MP) bifall yrkar bifall till ärendet och Lars- Göran Wibergs yrkande.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Lars-Görans
Wibergs yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun och de av kommunen helägda bolagen äger tillsammans en stor
mängd fastigheter. Fastigheterna representerar ett stort ekonomiskt värde och därför är
det viktigt att dessa fastigheter förvaltas så effektivt och rationellt som möjligt. En översyn om ägande och organisation kring dessa fastigheter har påbörjats och som ett led
inom denna översyn har bland annat frågan om en eventuell överlåtelse av kommunens
äldreboende till AB Hässleholmsbyggen diskuterats.
Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes
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Utredning i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under hösten 2009 gjort en förfrågan till AB
Hässleholmsbyggen (HBAB) om bolaget är intresserade av att köpa åtta servicehus av
Hässleholms kommun (kommunen). Representanter för HBAB har ställt sig positiva till
att köpa berörda fastigheter.
Som en del av diskussionerna kring ett övertagande av berörda fastigheter har bland annat prisbilden diskuterats. Kommunen har låtit Öhrlings PricewaterhouseCoopers (Öhrlings PWC) hjälpa till med en värdering av de berörda fastigheterna samt analys av de
skattemässiga effekterna. Även kommunledningskontorets ekonomistab har gjort en
översyn av de ekonomiska konsekvenserna i kommunens räkenskaper vid en eventuell
överlåtelse av berörda fastigheter till HBAB.
I utredningarna har bland annat följande framkommit:
 kommunen erbjuder HBAB att köpa aktuella fastigheter för 185 miljoner kronor
 det bokförda värdet på fastigheterna uppgår vid avstämningstillfället till 165,9
miljoner kronor
 kommunen erhåller en reavinst på cirka 19,1 miljoner kronor (185-165,9)
 ingen skatt betalas på beräknad reavinst
 den aktuella köpeskillingen bedöms som marknadsmässig av Öhrlings PWC
 kommunen återför cirka 6 miljoner kronor till kommunmomssystemet (Ludvikamomsen)
 kommunens internhyra ersätts av en extern hyreskostnad
 kommunen ”blockhyr” samtliga berörda fastigheter av HBAB
 föreslagen kontraktstid avseende förhyrningen är 15 år
 kostnaden för kommunens blockförhyrning ska första året uppgå till 34,0 miljoner kronor exklusive verksamhetsvaktmästare. Hyreskostnaden är marknadsanpassad
 årshyran för lokaler ska vara indexreglerade. Index ska vara KPI. Den årliga förändringen ska motsvara 75 % av förändringen i KPI. Hyran ska vara anpassad
till KPI för oktober 2009
 överlåtelsen kommer att ske genom fastighetsregleringar vilket innebär en kostnadsbesparing på cirka 5,6 miljoner kronor jämfört med vanligt köp
 kommunen får momsavdrag på 18 % av hyresbeloppet vilket innebär en lägre
hyreskostnad jämfört med att kommunen själv hade ägt fastigheterna
 HBAB erlägger betalning för berörda fastigheter genom ett reverslån från
kommunen
 reverslånet knyts till marknadsmässig ränta (motsvarande ett 5-års lån utan kommunal borgen)
 överlåtelsen av fastigheterna till HBAB beräknas ge en årlig kostnadsbesparing
på cirka 2,5-4,0 miljoner kronor per år
 eventuella personalförändringar på grund av fastighetsöverlåtelsen är inte beaktade i denna utredning.

Justering
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En samordning av kommunens fastigheter med äldreboenden i HBAB:s regi kan förutom en årlig kostnadsbesparing på 2,5-4,0 miljoner kronor motiveras av olika skäl.
Dessa motiv kan bland annat vara:
möjlighet till en mer effektiv fastighetsförvaltning
lättare att anställa och behålla specialistkompetens
eventuella stordriftsfördelar i form av:
underhåll och uppgraderingar av administrativa system
ansvar för projektering och projektledning
utbildning och utveckling av personal
minskad intern administration
upphandling av varor och tjänster.
En samordnad fastighetsförvaltning behöver inte betyda att alla dessa fördelar kan infrias men en större samlad fastighetsförvaltning bör skapa ökade möjligheter för att
åstadkomma dessa effekter.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-03, § 21 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Hässleholms kommun säljer åtta servicehus (fastigheter för särskilt boende), enligt bilaga 1, till AB Hässleholmsbyggen för 185 miljoner kronor.
Hässleholms kommun erhåller som betalning från AB Hässleholmsbyggen en säljrevers
på 185 miljoner kronor. En marknadsmässig ränta ska årligen betalas till Hässleholms
kommun på den aktuella reversfordran.
Årshyran för kommunens blockförhyrning ska 2010 uppgå till 34 miljoner kronor. Hyran för lokaler ska vara indexreglerad motsvarande 75 % av KPI. Hyran ska vara anpassad till KPI för oktober 2009.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-03 § 35 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms kommun säljer åtta servicehus (fastigheter för särskilt boende), enligt bilaga 1, till AB Hässleholmsbyggen för 185 miljoner kronor.
Hässleholms kommun erhåller som betalning från AB Hässleholmsbyggen en säljrevers
på 185 miljoner kronor. En marknadsmässig ränta ska årligen betalas till Hässleholms
kommun på den aktuella reversfordran.
Årshyran för kommunens blockförhyrning ska 2010 uppgå till 34 miljoner kronor. Hyran för lokaler ska vara indexreglerad motsvarande 75 % av KPI. Hyran ska vara anpassad till KPI för oktober 2009.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) och Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget.
_____________________
Sänt till:
ekonomistaben
HBAB
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§ 18

Kompletteringsbudget 2010 - antagande

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2010 inklusive speciella satsningar och neddragning av ramarna på grund av minskade kostnader för avtalsförsäkringar.
Kommunfullmäktige godkänner att den ökade investeringsvolymen för 2010 finansieras
genom upplåning.
Den budgeterade avkastningen på 5 miljoner kronor från Hässleholm Miljö AB som
finns under finansiella intäkter (sidan 36) på finansförvaltningen ska inte tas ut under
2010.
Yrkande

Urban Widmark (M) yrkar bifall till framlagt förslag.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att den budgeterade avkastningen på 5 miljoner kronor
från Hässleholm Miljö AB som finns under finansiella intäkter (sidan 36) på finansförvaltningen inte tas ut under 2010. I övrigt yrkar han bifall till framlagt förslag.
Urban Widmark (M) yrkar bifall till Lars-Göran Wibergs yrkande.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. Därefter ställer han proposition på Lars-Göran Wibergs tilläggsyrkande och finner
även detta bifallet.
Reservation

Socialdemokraternas, sverigedemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter
deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

I bifogad bilaga presenteras förslaget till kompletteringsbudget 2010. Totalt föreslår
budgetberedningen att 2,0 mnkr överförs till förvaltningarna inklusive 0,5 mnkr för
kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp 1. De 2,0 mnkr
finansieras dels genom att 0,5 mnkr ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp 1 och resterande 1,5 mnkr finansieras av årets resultat.
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I övrigt budgeteras de senast kända uppgifterna avseende skatteunderlagsprognoser och
pensionskostnaderna.
I förslaget ingår även vissa speciella satsningar enligt bilaga 1 och neddragning av ramarna på grund av minskade kostnader för avtalsförsäkringar enligt bilaga 2. Totalt innebär förslaget att det budgeterade årets resultat för 2010 blir 54,2 mnkr.
I förslaget till investeringsbudget föreslås 81,0 mnkr överföras till 2010 och den ökade
investeringsvolymen finansieras genom upplåning.
På sammanträdet läses en rättelse upp. Denna kommer att vara inarbetad till kommunfullmäktige.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-03, § 22 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2010 inklusive speciella satsningar och neddragning av ramarna på grund av minskade kostnader för avtalsförsäkringar.
Den ökade investeringsvolymen för 2010 finansieras genom upplåning.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget.
Reservation
Per-Åke Purk (V), Peter Groth (MP), Tommy Nilsson (S) och Patrik Jönsson (SD)
meddelar att partiernas ledamöter inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-03 § 36 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2010 inklusive speciella satsningar och neddragning av ramarna på grund av minskade kostnader för avtalsförsäkringar.
Den ökade investeringsvolymen för 2010 finansieras genom upplåning.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget.
Reservation
Tommy Nilsson, (S) deltar inte i beslutet.
_____________________
Sänt till:
ekonomistaben
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§ 19

Förslag till bolagsordning, ägardirektiv och huvudprinciper för
slutreglering m m för tekniskt bolag i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande:
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet med motiveringen att
det fanns oklarheter i det utdelade materialet.
Yrkanden

Urban Widmark (M) yrkar bifall till förslaget.
Tommy Nilsson (S) yrkar återremiss av ärendet på grund av oklarheter i materialet. I
detta instämmer Per-Åke Purk (V).
Pär Palmgren (M) vidhåller tidigare yrkande beträffande index.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på återremissyrkandet och
finner det avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar
ja. Den som vill bifalla återremissyrkandet röstar nej.
33-ja röster och 24 nej-röster avges.4 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: se lista
Följande röstar nej: se lista
Följande avstår från att rösta: se lista.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet och lägger en protokollsanteckning. (se bilaga)
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Beskrivning av ärendet

1. Inledning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2009, § 110, bland annat dels att del
av tekniska kontorets verksamhet per den 1 juli 2010 skulle överflyttas till ett av kommunen helägt aktiebolag, dels att ge tekniska kontoret i samråd med kommunstyrelsen i
uppdrag att för kommunfullmäktige senast den 29 mars 2010 lägga fram förslag till
bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, samt förslag till slutreglering mellan kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal.
2. Bolagsordning och ägardirektiv
Föreliggande förslag till bolagsordning (bilaga) är utformat så att det i största möjliga
utsträckning är likalydande med bolagsordningarna för kommunens övriga helägda bolag. Av bolagsordningen framgår att bolagets firma föreslås vara Hässleholm Teknik
AB
Ägardirektiven för kommunens bolag är samma för alla bolag utom vad gäller grundläggande principer för bolagens verksamhet (avsnitt 2 i direktiven). Det föreslås att den
grundläggande principen för Hässleholm Teknik AB skall vara följande.
”Bolaget skall enbart ägna sig åt verksamhet som hittills har utförts av kommunen. Bolaget skall leverera tjänster endast till kommunen eller, i mindre omfattning, till av
kommunen helägda aktiebolag”
Direktiven överensstämmer därmed med vad som uttalas i ovannämnda kommunfullmäktiges beslut, nämligen att ägardirektiven skall utformas på så sätt att det tydligt
framgår att bolaget har till ändamål att ägna sig åt verksamhet som dittills utförts av
kommunen.
3. Huvudprinciper för slutreglering mellan kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal
3.1 Verksamhet
Huvudavtal ska träffas mellan kommunen och bolaget inom bolagets tre huvudområden:
* Fastighetsskötsel
* Lokalvård
* Drift och skötsel av allmän platsmark och kvartersmark
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Vidare skall följande principer gälla för huvudavtalen.
1) Kommunen kommer inte att teckna avtal med någon annan än bolaget, avseende huvudområdena, under en övergångsperiod som motsvarar verksamhetsövergången (1 år).
2) Kommunen kommer inte att teckna egna entreprenadavtal inom bolagets huvudområden inom ramen av de tecknade treårsavtalen mellan kommunen och bolaget.
3) Arbetsgivaren skall informera förvaltningarna att för uppgifter
som innefattas av de tecknade avtalen mellan kommunen och
bolaget får ej anlitas annan leverantör än bolaget.
4) När kommunen gör beställning till bolaget är det bolaget som i sin tur gör erforderliga beställningar av entreprenadtjänster.
Ovan nämnda huvudavtal tecknas på tre år med ömsesidig tolv månaders uppsägningstid. Sägs inte huvudavtalet upp förlängs det utan vidare åtgärd med två år. Huvudavtalen indexuppräknas per 1 januari varje år.
Inom ramen för respektive huvudavtal tecknas objektsavtal för specifika objekt.
Kan vid förhandlingar om avtal enighet inte nås skall kommunens uppfattning äga företräde.

3.1.1 Fastighetsskötsel
Inom huvudavtalets ram kommer objektsavtal att tecknas inom områdena fastighetsdrift, fastighetsskötsel, löpande underhåll, energiuppföljning, myndighetsbesiktningar
och verksamhetsvaktmästeri. Objektsavtalen gäller såväl de lokaler som kommunen
äger som de lokaler som hyrs. De omfattar i dagsläget cirka 500 000 kvadratmeter lokalyta.

3.1.2 Lokalvård
Inom huvudavtalets ram kommer objektsavtal att tecknas gällande lokalvård avseende
de lokaler kommunen äger och hyr. Lokalytan är i dag cirka 200 000 kvadratmeter.
Som grund för objektsavtalen skall ligga gällande ram- och städavtal och i avtalet skall
anges städfrekvens, städåtgärder och kostnader m m.
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3.1.3 Skötsel av allmän platsmark och kvartersmark
Inom huvudavtalets ram kommer objektsavtal att tecknas gällande följande drift- och
skötselområden:
Gator och gång- och cykelvägar
Broar och tunnlar
Gatubelysning
Industrispåret vid Industrigatan
Olika typer av ytor inom park- och kvartersmark
Lekplatser
Utsmyckning, till exempel fontäner, blomsterarrangemang, julgranar med mera
Fritidsanläggningar
3.2 Ekonomi
Fast egendom
Såsom uttalades i ovannämnda kommunfullmäktiges beslut skall all fast egendom förbli
i kommunens ägo.
Lös egendom
Alla inventarier och övrig lös egendom som är hänförlig till bolagets verksamhet skall
bolaget köpa av kommunen till bokfört värde beräknat per den 1 juli 2010.
Kreditram
Mot bakgrund av att bolaget själv skall finansiera inköp av inventarier och framtida inköp av maskiner och annan lös egendom behöver bolaget få en kommunal borgen för
extern upplåning. Denna borgen föreslås uppgå till 20 miljoner kronor. Vidare skall
bolaget ingå i kommunens koncernkonto och det föreslås att bolaget får en kreditram i
koncernkontot på motsvarande 10 miljoner kronor.
Aktiekapital
Bolaget föreslås få ett aktiekapital på lägst 2 och högst 8 miljoner kronor. Inledningsvis
skall aktiekapitalet vara 2 miljoner kronor.
Kommunal borgen
Hässleholms kommun ska teckna borgen, såsom för egen skuld, för bolaget. Bolaget
skall, liksom övriga kommunala bolag, betala en borgensavgift på 0,3 procent på externt upptagna lån med kommunal borgen.
Administrativa system
Bolaget skall ta eget ansvar för de administrativa system som används i bolaget, t ex
ekonomi, löne- och faktureringssystem.
Avtal
Samtliga nu befintliga avtal mellan kommunen och externa eller interna parter ska
övertas av bolaget.
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Kvalitetsmål 2011
Kvalitetsmål för 2011 ska tas fram av bolaget i samråd med beställarfunktionen på
kommunledningskontoret.
Budget 2010
Tekniska nämndens budget för 2010 överförs i sin helhet till kommunstyrelsen per den
1 juli 2010.
Beställningar
Beställningar från kommunen till bolaget ska i första hand ske via kommunledningskontoret. Beställningarna skall ske inom beslutad budgetram.
Internhyressystem
Eventuella justeringar i befintligt internhyressystem administreras av kommunledningskontoret.

3.3 Personal
All tillsvidareanställd personal hos tekniska kontoret som inte enligt föreliggande bemanningsförslag kvarstannar i kommunens tjänst kommer att erbjudas anställning i
Hässleholm Teknik AB. Dessutom kommer sammanlagt 17 lokalvårdare och vaktmästare som nu är anställda vid fritidsförvaltningen att erbjudas anställning hos bolaget.
Enligt bemanningsförslaget skall 18 personer stanna kvar i kommunens tjänst och 226
personer inklusive VD anställas i bolaget. Motsätter sig anställd hos tekniska kontoret
eller fritidsförvaltningen att fortsättningsvis ha sin anställning hos bolaget kommer en
bedömning att ske huruvida möjlighet till omplacering finns hos arbetsgivaren, dvs
kommunen. Om det efter en sådan bedömning föreligger arbetsbrist kan uppsägning
komma att ske. Frågan om uppsägning förhandlas med vederbörande facklig organisation. Visstidsanställd personal vid nuvarande tekniska kontoret anställs längst till och
med den 30 juni 2010. Visstidsanställningar som löper ut efter den 30 juni hanteras i
bolaget.
Information enligt 19 § MBL om organisationsförändringen till berörda fackliga organisationer har skett den 2 februari 2010, då även information till samtlig personal har
skett. Förhandling enligt 11 § MBL har skett den 11 mars 2010. Förhandling enligt
MBL § 14 har hållits 23 mars 2010. Riskbedömning enligt AML har skett den 8 februari 2010.
4. Komplettering av reglementet för kommunstyrelsen m m
Eftersom ett tekniskt utskott skall inrättas under kommunstyrelsen måste reglementet
för kommunstyrelsen kompletteras. Det föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att
ta fram ett förslag till sådan komplettering.
Då tekniska nämnden avvecklas per den 1 juli 2010 upphör också nämndens reglemente
då att gälla.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-24, § 33 beslutar att föreslår kommunfullmäktige följande
beslut:
1. Förslag till bolagsordning, innebärande bland annat att bolagets firma skall vara
Hässleholm Teknik AB fastställs, med ändringen i § 8 att styrelsen ska bestå av 5-7
ledamöter.
2. Förslag till komplettering av ägardirektiv för kommunens bolag fastställs.
3. Förslag till huvudprinciper för slutreglering mellan kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal fastställs.
4. Ett tekniskt utskott bestående av tre ledamöter, varav en ordförande och en vice
ordförande, skall inrättas under kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, för Hässleholms kommuns räkning besluta om och ingå avtal gällande Hässleholm Teknik AB:s verksamhet.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med kommunfullmäktige fastställda
huvudprinciper, besluta om en praxismodell som under en övergångsperiod om 18
månader från och med 2010-07-01, skall kunna hantera sådan verksamhet för vilken
detaljreglerade avtal vid ovan angivet datum ännu inte kommit till stånd.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, fram till 2010-07-01 i övrigt besluta i resterande frågor gällande bolagsbildningen avseende Hässleholm Teknik AB.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i anledning av vad som stadgas under punkt 4, ta
fram förslag till komplettering av reglementet för kommunstyrelsen.
Yrkande
Pär Palmgren (M) yrkar att under Beskrivning av ärendet, stycke 3.1 punkt 4 ska texten
i stycket som inleds med ”Ovan nämnda…” ska den avslutande meningen lyda: ”Huvudavtalen indexuppräknas per 1 januari varje år.”
Reservation
Socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
deltar inte i beslutet.
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Ärendets tidigare behandling forts

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 § 69 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Förslag till bolagsordning, innebärande bland annat att bolagets firma skall vara
Hässleholm Teknik AB fastställs, med ändringen i § 8 att styrelsen ska bestå av 5-7
ledamöter.
2. Förslag till komplettering av ägardirektiv för kommunens bolag fastställs.
3. Förslag till huvudprinciper för slutreglering mellan kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal fastställs.
4. Ett tekniskt utskott bestående av tre ledamöter, varav en ordförande och en vice
ordförande, skall inrättas under kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, för Hässleholms kommuns räkning besluta om och ingå avtal gällande Hässleholm Teknik AB:s verksamhet.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med kommunfullmäktige fastställda
huvudprinciper, besluta om en praxismodell som under en övergångsperiod om 18
månader från och med 2010-07-01, skall kunna hantera sådan verksamhet för vilken
detaljreglerade avtal vid ovan angivet datum ännu inte kommit till stånd.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, fram till 2010-07-01 i övrigt besluta i resterande frågor gällande bolagsbildningen avseende Hässleholm Teknik AB.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i anledning av vad som stadgas under punkt 4, ta
fram förslag till komplettering av reglementet för kommunstyrelsen.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till framlagt förslag.
Reservation
Tommy Nilsson (S) deltar inte i beslutet.
____________________
Sänt till:
Tn
kommunchefen
kommunjuristen
kanslichefen
Pär Palmgren
Kfs
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Rolf Persson (S)
Urban Widmark (M)
Willy Ohlsson (S)
Karin Axelsson (M)
Gunnel Persson (S)
Lars Olsson (C)
Mikael Björklund (FV)
Robin Gustavsson (KD)
Lennart Westdahl (S)
Patrik Jönsson (SD)
John Bruun (FP)
Ingrid Nyman (S)
Agne Nilsson (C)
Sven-Inge Persson (S)
Karin Nilsson (M)
Lena Nilsson (S)
Åke Nilsson (FV)
Per-Åke Purk (V)
Berit Wirödal (KD)
Christer Jönsson (MP)
Johan Barnekow (M)
Ulrika Johannesson (S)
Thomas Rasmusson (S)
Lennart Nilsson (SD)
Kenneth Aronsson (M)
Lars-Göran Wiberg (C)
Ingrid Jägerhed (S)
Lars Johnsson (M)
Tommy Nilsson (S)
Cecilia Tornerefelt (M)
Lars-Ivar Ericson (C)
Åke Sundkvist (M)
Helena Malje (S)
Kristina Lind (KD)
Petra Johansson (SD)
Gösta Johansson (C)
Torsten Ising (FV)
Rolf Delcomyn (S)
Pär Palmgren (M)
Mari-Ann Sandin Bäckestrand (FP)
Connie Asterman (S)
Benny Petersson (S)
Zidon Kristensson (KD)
Sven-Erik Andersson (C)
Johan Berglund (M)
Roman Koziol (S)
Peter Groth (MP)
Harald Lind (SD)
Susanna Kennethsdotter (FV)
Kristina Berglund (M)
Christer Welinder (S)
Jan Nilsson (C)
Leif Nilsson (S)
Elisabeth Friberg (V)
Richard Bernsheim (M)
Christer Caesar (KD)
Irene Nilsson (S)
Winnie Aronsson (FP)
Lena Wallentheim (S) 2:e v ordf
Mikael Koenen (FP) 1:e v ordf
Douglas Roth (M) ordf
SUMMA TOTALT

Kf § 19/2010 Förslag till tekniskt bolag.
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§ 20

Val av ersättare i omsorgsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i omsorgsnämnden utse Sol Britt Lindborg (MP), Finlandsgatan 4 B, 282 34 Tyringe.
Beskrivning av ärendet

Adam Kåberg (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden på grund av
avflyttning från orten.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2010-01-25, § 7 beslutar att bevilja avsägelsen.
Valet bordläggs.
____________________
Sänt till:
SBL
On
klk – ekonomi- och personalavd
Troman

Justering

DR

BP

ZK

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 (30)

Diarienummer

2010-03-29
2010/242

119

§ 21

Val till Hässleholm Teknik AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Beskrivning av ärendet

I anslutning till bildande av bolaget Hässleholm Teknik AB ska styrelse, ordförande,
vice ordförande och lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige.
____________________
Sänt till:
De valda
klk – ekonomi- och personalavd.
Troman
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§ 22

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Röke
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet.
Beskrivning av ärendet

Sparbanksstiftelsen Röke har inkommit med information om att mandatperioden utgått
för samtliga från Röke sockens sparbank till Sparbanksstiftelsen Röke överförda huvudmän. De begär att Hässleholms kommun utser 9 huvudmän för tiden till och med
årsstämman 2013.
____________________

Sänt till:
De valda
Sparbankstiftelsen Röke
Troman
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§ 23
Val av ledamot och vice ordförande i fritidsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot och tillika 1:e vice ordförande i fritidsnämnden utse Sune Levin (FV), Bokliden 1, 281 49 Hässleholm.
Beskrivning av ärendet

Sonje Björk (FV) avsäger sig uppdraget som ledamot och tillika 1:e vice ordförande i
fritidsnämnden.
____________________
Sänt till:
SB
SL
Fn
klk – ekonomi- och personalavd
Troman
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§ 24

Val av huvudman i Snapphanebygdens sparbank
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger valet.
Beskrivning av ärendet

Rolf Månsson (C) avgår som huvudman. Snapphanebygdens sparbank önskar ny huvudman till och med sparbanksstämman 2011.
____________________
Sänt till:
Snapphanebygdens sparbank
Troman
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§ 25
Anmälningsärende

Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna:
Dnr 2010/53 102
Länsstyrelsens beslut 2010-02-03 att till ny ersättare i Folkpartiet efter Sara Bruun utse
Lars Arvidsson.
Dnr 2007/264 171
Regeringsrättens beslut 2010-03-04 att inte meddela prövningstillstånd avseende överklagande av uttagen avgift vid brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor;
besiktning av värmeanläggning –. Kammarrätten i Göteborgs dom den 1 december
2008 i mål nr 6058-07 står därmed fast.
Dnr 2009/917 214
Länsstyrelsen beslutar 2010-02-26 att inte pröva byggnadsnämndens beslut den 9 februari 2010 § 31 att anta detaljplan för kv Midgård.
Dnr 2010/127 214
Länsstyrelsen beslöt 2010-02-15 att inte pröva byggnadsnämndens beslut den 19 januari
2010, § 6 att anta detaljplan för gc- tunnel under järnvägen vid Flensburgsgatan i Sösdala.
Dnr 2010/128 214
Länsstyrelsen beslöt 2010-02-15 att inte pröva byggnadsnämndens beslut den 19 januari
2010, § 7, att anta detaljplan . för del av Hässleholm 87:6, Frykholmskiosken
Dnr 2010/216 102
Länsstyrelsen har beslutat om fördelning av valkretsmandat i kommunfullmäktigval.
Dnr 2010/91 930
Omsorgsnämnden anmäler 2010-01-26, § 11, ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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