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§ 56

Fråga angående omsorgsnämndens möjlighet att ändra fattat
beslut om tilldelade medel
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Rolf Delcomyn (S) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
om en facknämnd har möjlighet att förändra i ett beslut fattat av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat besvarandet till omsorgsnämndens ordförande.
Omsorgsnämndens ordförande John Bruun (FP) besvarar frågan.
Rolf Delcomyn tackar för svaret.
_________________
Sänt till: -

Bilaga:
Frågan.
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§ 57

Svar på interpellation angående Magnarpskolonin
Kommunfullmäktiges behandling

Lars-Göran Wiberg (C) besvarar interpellationen efter att kommunstyrelsens ordförande
överlämnat frågan för besvarande.
Willy Ohlsson (S), Gunnel Persson (S) och Ingrid Nyman (S) tackar för svaret.
I diskussionen deltar även Patrik Jönsson (SD), Karin Axelsson (M), John Bruun (FP),
och Thomas Rasmusson (S).
Beskrivning av ärendet

Willy Ohlsson (S), Gunnel Persson (S) och Ingrid Nyman (S) har ställt en interpellation
till kommunstyrelsens ordförande angående Magnarpskolonins vara eller icke vara.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 54 beslutar att interpellationen får ställas.
_____________________
Sänt till:

Bilaga:
Interpellationen + svaret.
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"Magrlarps1«)lö-nTnsvaraeller inte vara"

Fråga l. Qm skollovskolonin och skollägerverksamheten kommer att drivas permanent i
framtiden?
Ja 1 Det är en ambition att verksamheten ska fortg~ med b~de koloniverksamhet och lägerverksamhet.
Det finns lärare och skolor som starkt har uppskattat möjligheten att kunna förlägga en del av
undervisningen till annan plats och i andra former än den traditionella skolundervisningen.

Fråga 2. Vem kommer att ansvara?
Det är avsikten att fritidsnämnden ska st~ som huvudman, BUN och ON kommer att erbjudas att
nyttja Magnarp under llret.
Fritidschefen har ~tt i uppdrag av att arbeta med Magnarp under 2010, för att redan i sommar kunna
erbjuda viss koloniverksamhet.

Fråga 3. Vem väljer ut vilka barn som får deltaga och på vilka grunder?
Ambitionen är att skolsköterskorna ska vara behjälpliga med detta s.!\som under tidigare är. Det ska
även framöver vara fritt för alla barn att söka, Inför sommaren hade dock inte skolsköterskorna
möjlighet att arbeta med fr~gan.

Fråga 4. Hur hanteras sekretessfrågorna?
Inför 1irets sommar har det än s.!\ länge inte dykt upp nägra fr~gor som gett n~gra sekretessproblem.
Ang~ende lägerverksamheten ska fritidsnämnden endast svara för att tillhandah§lla lokalerna samt
hjälpa till att erbjuda kost till besökande klasser.

Fritidsnämnden ska inte svara för själva lägerverksamheten utan det m~ste skolan själv ta ansvar för
och därmed kommer ev sekretessfr~gor att hanteras inom skolans ram.
lars-Göran Wiberg(c)
Kommunalr~d

HÄSS

2010 -06- 1

11

Kommun ful

i Hässleho

i

kommun

Interpellation
till

Kommunstyrelens ordförande Urban Widmark.

Magnarpskolonins vara eller icke vara!
1. Kommer skollovskolonin och skollägerverksamheten att
drivas permanent i framtiden?
2. Vem kommer att ansvara för driften?
3. Vem väljer ut vilka som får deltaga och på vilka grunder
sker urvalet?
4. Hur hanteras sekretessfrågorna?
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§ 58

Verksamhetsberättelse 2009 för IT-nämnd Skåne Nordost
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelsen.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i IT-nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2009.
Jäv

Urban Widmark (M) och Tommy Nilsson (S) deltar på grund av jäv varken i handläggningen eller beslutet i ärendet. Istället tjänstgör Johan Barnekow (M) och Ulrika
Johannesson (S) i detta ärende.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat en verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet avseende tiden 2009-01-01 till och med 2009-12-31.
Hässleholms kommuns revisorer har upprättat en granskningsrapport som tillstyrker att
nämnden beviljas ansvarsfrihet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-06-16, § 103 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelsen.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i IT-nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2009.
Jäv
Urban Widmark (M) och Tommy Nilsson (S) deltar på grund av jäv varken i handläggningen eller beslutet i ärendet. De ersätts av Anna Linell (M) respektive Christer
Hellberg (S). Lars-Göran Wiberg tjänstgör som ordförande i denna paragraf.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 127 beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelsen.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i IT-nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2009.
Jäv
Urban Widmark (M) och Tommy Nilsson (S) deltar på grund av jäv varken i
handläggningen av ärendet eller i beslutet. Lena Wallentheim (S) tjänstgör för Tommy
Nilsson. Ingen ersättare inkallas för Urban Widmark. Lars-Göran Wiberg tjänstgör som
ordförande i detta ärende.
_____________________
Sänt till:
klk – IT-driftavdelningen
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§ 59

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda –
ändring
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda enligt förslaget.
2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2010-11-01 vad avser
kommunfullmäktigepresidiet och 2011-01-01 vad avser nämnderna, överförmyndare och revisorer. Vad gäller bolagen från och med ordinarie årsstämma våren
2011 samt beträffande Hässleholm Teknik AB från och med 2010-07-01.
Yrkande

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och i enlighet med de
kompletterande handlingarna.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut enligt Urban
Widmarks yrkande och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Parlamentariska gruppen har träffats 2009-10-28, 2010-01-11, 2010-03-03 och 201005-05 och diskuterat och enats om nedanstående ändringar i rubricerade bestämmelser.
Beträffande arvoden till engagerade i de olika kommunala bolagen har gruppen sammantaget sagt att styrelseuppdrag i bolag ska vara lika oberoende av vilket bolag
man är engagerad i. Uppdraget i bolag ska vara oberoende av vilket eller vilka uppdrag
den förtroendevalde har i övrigt.
Det finns också en enighet om att kommunfullmäktiges presidium bör få samma
ersättning som de som är engagerade i bolag. Detta innebär att ordföranden i
kommunfullmäktige får 15 procentenheter av grundbeloppet och vice ordföranden 7
procentenheter.
Med dessa ändringar kommer § 5 i Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda att få bilagt utseende.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-06-16, § 104 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda enligt förslaget.
2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2010-11-01 vad avser
kommunfullmäktigepresidiet, 2011-01-01 vad avser nämnderna, överförmyndare
och revisorer, vad gäller bolagen från och med ordinarie årsstämma våren 2011
samt beträffande Hässleholm Teknik AB från och med 2010-07-01.
Yrkande
Pär Palmgren (M) yrkar beträffande Hässleholm Teknik AB att bestämmelserna ska
gälla från 2010-07-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 128 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda - förslag.
2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2010-11-01 vad avser
kommunfullmäktigepresidiet, 2011-01-01 vad avser nämnderna, överförmyndare
samt revisorer och vad gäller bolagen från och med ordinarie årsstämma våren
2011.
_____________________
Sänt till:
Samtliga nämnder
Överförmyndaren
Revisorerna
AB Hässleholmsbyggen
Hässleholm Industribyggnads AB
Hässleholms Vatten AB
Hässleholm Miljö AB
Hässleholm Teknik AB
klk – kanslichefen
kfs

Bilaga:
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes

Kommunal författningssamling

G1

Dnr 2009/887.024

Bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevalda
Gäller från: 2010-11-01

Borttaget: 2010-01-01

Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2009-12-16 § 317.
(ersätter: KSAU 2009-01-14 § 18)

Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen samt där så särskilt angivits i tillämpliga delar dels
för ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna i sådant
självförvaltningsorgan som avses i 7 kap. 18 § kommunallagen och
dels för s.k. gruppledare vid särskilt sammankallad sammankomst.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40
procent av heltid gäller ej §§ 12-15.
Ersättningsberättigade förrättningar
§2

www.hassleholm.se

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra
förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning för
a.

sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndsutskott,
nämndberedningar, presidiemöten samt styrelse för kommunalt
aktiebolag

b.

sammanträden med av fullmäktige eller nämnd utsedda
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper

c.

sammanträden med självförvaltningsorgan

d.

protokollsjustering
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e.

deltagande, efter beslut av kommunfullmäktige eller nämnd, vid
konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller
liknande

f.

uppdrag som kontaktperson, om nämnd beslutat att arvode skall
utgå

g.

förhandling eller förberedelse inför förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen

h.

överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det
den förtroendevalde själv tillhör eller med utomstående
myndighet eller organisation

i.

sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller
intressentsammansatt organ

j.

av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller 2:e vice
ordförande särskilt sammankallade överläggningar med
företrädare för fler än två partier, varvid arvodesrätten omfattar
två representanter från varje parti utöver ordföranden och vice
ordförandena i kommunstyrelsen (arvodesrätten omfattar inte
ordinärt s.k. gruppmöte inför arvodesberättigat sammanträde)

k.

fullgörande av uppdrag som revisor.

Arvoden
Allmänt om arvoden m.m.
§3
Till grund för beräkningen av arvoden skall gälla ett grundbelopp på
44 280 kronor. Grundbeloppet avser år 2002.
Grundbeloppet skall årligen den 1 januari uppräknas med samma
procenttal som den genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens
anställda under föregående kalenderår.
Anm: Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 2009-12-16 § 317,
det uppräknade grundbeloppet för år 2010 till 57 772 kronor, en
ökning med 3,6 %.
§4
Förtroendevalda som uppbär månadsarvode enligt nedan med 25
procent eller mer av grundbeloppet skall anses fullgöra sitt uppdrag
på minst 40% av heltid.
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Månadsarvoden m.m.
§5
Nedanstående förtroendevalda har rätt till månadsarvoden med
angiven procentenhet av grundbeloppet.
Ordf

1:e v ordf

2:e v ordf
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7
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90

Kommunrevisionen*

13

10

10

Byggnadsnämnden

25

15

15

Fritidsnämnden

15

10

10

Miljönämnden

15

10

10

Kulturnämnden

15

10

10

Barn- o utbildningsnämnden

45

27

27

40**

30**

30**

Omsorgsnämnden

40

25

25

Tekniska nämnden

15

10

10

Överförmyndare

40

-

-

Hässleholmsbyggen AB

15

7

Hässleholm Fjärrvärme AB

15

7

Hässleholms Renhållare AB

15

7

Hässleholms Vatten AB

15

7

Hässleholms Industribyggnads AB

15

7

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Borttaget: 10
Borttaget: 5
Borttaget: 5

Borttaget: ***
Borttaget: 3

*Revisor, som inte är ordförande eller vice ordförande i
kommunrevisionen, har rätt till månadsarvode med 7% av
grundbeloppet. För uppdrag som lekmannarevisor i kommunens
bolag utgår särskilt årligt arvode från respektive bolag om 5,6 % av
grundbeloppet.

Borttaget: 2

**Av arvodet avser 10 %-enheter ersättning för s.k. social jour.
§6
Sammanträdesarvode utgår ej för deltagande i förrättning som följer
uppdraget för vilket månadsarvode utgår. Annan förtroendevald än
ordförande och vice ordförandena i kommunstyrelsen har dock rätt till
arvode för deltagande i kurs eller konferens i den del den omfattar
mer än en dag.
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Borttaget: ***Ledamot,
som inte är ordförande
eller vice ordförande i
styrelsen, har rätt till
månadsarvode med 1,9 %
av grundbeloppet.¶

Sådan förtroendevald som avses i 4 § har rätt till arvode för
sammanträde med annan nämnd/styrelse än den för vilket
månadsarvode utgår ifrån samt med kommunfullmäktige.
Ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen är ej
berättigade till arvode för annat uppdrag som omfattas av dessa
regler. De är dock berättigade till arvode för sammanträde med
kommunfullmäktige samt för styrelseuppdrag i kommunalt bolag.
§7
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag erhåller sjuklön i enlighet med reglerna i sjuklönelagen,
SjLL, och AB 98, § 27, mom. 6, dock 90% av lönebortfallet och längst
t.o.m. den 360:e dagen. Är den förtroendevalde av annat skäl
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall arvodet minskas i
motsvarande mån.*
Då övriga förtroendevalda, som avses i 4 §, uppbär sjukpenning,
föräldrapenning eller liknande ersättning från försäkringskassan skall
arvodet minskas i motsvarande mån.*
Det åligger förtroendevald att till vederbörande nämndsekreterare
anmäla nu avsedda förhållanden.
* Minskningen sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad
under året
Förrättningsarvoden
§8
Förtroendevalda, som inte är månadsarvoderade, har rätt till arvode
för förrättning. Timersättningen är 3 promille av grundbeloppet,
avrundat till närmaste helt krontal.
För förrättning som avses under 2§ a) utgår för första timmen
grundarvode motsvarande 5 timmar. För varje därefter påbörjad
timme utgår ersättning för hel timme.
För förrättning som avses under 2§ c utgår arvode för varje påbörjad
timme med ersättning för hel timme.
För förrättning som avses under 2§ d utgår arvode för tid
motsvarande två timmar.
För förrättning som avses under §2 b, e och g-j utgår för första
timmen grundarvode motsvarande 2 timmar. För varje därefter
påbörjad timme utgår ersättning för hel timme.
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För förrättning som avses under 2§ f utgår arvode för varje påbörjad
timme med ersättning för hel timme. Arvode uppgår dock per
kalenderår för tid motsvarande högst 16 timmar.
I grundarvodet ingår ersättning för förberedelser, såsom inläsning,
gruppmöten och restid inför förrättning. För förrättning enligt 2§ c
och f ingår sådan ersättning i timersättningen.
Förtroendevald, som under samma dag, deltar i ett eller flera
sammanträden eller motsvarande har inte rätt till högre arvode än
som motsvarar åtta gånger timersättningen.
§9
Till ej månadsarvoderad ordförande i nämnd eller nämndsutskott
utgår utöver förrättningsersättning enligt 8 § även ersättning för
varje protokollfört sammanträde motsvarande fem gånger
timersättningen. För sådan vice ordförande utgör motsvarande
ersättning två och en halv gånger timersättningen.
Kommunal pension
§ 10
För månadsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda
bestämmelser om kommunal pension m.m. till förtroendevalda.
Ersättning för kostnader
Resekostnader m.m.
§ 11
Kostnader för resor till och från förrättning ersätts enligt de grunder
som fastställts för kommunens arbetstagare. För förrättning inom
kommunen utgår ersättning dock endast om avståndet mellan den
förtroendevaldes bostad och sammanträdesstället överstiger tre
kilometer.
För ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen skall
Stadshuset i Hässleholm anses utgöra tjänsteställe.
Särskilda ersättningar
§ 12
Förtroendevald med funktionshinder har rätt till ersättning för de
särskilda kostnader som uppkommer till följd av deltagande i
förrättning och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader
för resor, ledsagare, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.
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Barntillsynskostnader
§ 12 a
Ersättning utgår för styrkta kostnader som föranletts av uppdraget.
Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj
utgår ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år.
Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem
eller av sammanboende och inte heller för tid då barnet normalt
vistas i kommunal eller annan alternativ barnomsorg.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade
pensions- och semesterförmåner
Förlorad arbetsinkomst
§ 13
Förtroendevald, som kan visa att arbetsinkomst förlorats, har rätt till
ersättning. Ersättning utgår för faktiskt förlorad arbetsinkomst.
Ersättningen utgår dock maximalt för det antal timmar förrättningen
varat med tillägg av två timmar, varvid påbörjad timme räknas som
hel timme.
Ersättningen innefattar jämväl ersättning för förlorad
semesterförmån.
Förlorad pensionsförmån
§ 14
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
För förtroendevalda som uppbär månadsarvode enligt §4 regleras
pensionen i för kommunen gällande pensionsreglemente, PBF. Icke
månadsarvoderade förtroendevalda och månadsarvoderade
förtroendevalda med mindre arvode än 25% av grundbeloppet
erhåller ersättning för förlorad pensionsförmån genom att kommunen
tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring. Avgiften skall
beräknas på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst och
uppgår till den procentsats som gäller som avgift för den
avgiftsbestämda ålderspensionen, KAP-KL, inom OFR:s avtalsområde.
Förtroendevald som inte innehar någon anställning och som kan
styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för
förlorad pensionsförmån med verifierat belopp.

6 (8)
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Särskilda arbetsförhållanden m.m.
§ 15
Rätten till ersättning enligt 13 - 14 §§ omfattar även nödvändig
ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda
arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till förrättningen.
Gemensamma bestämmelser
Hur man begär ersättning
§ 16
För att få ersättning enligt 11 - 15 §§ skall den förtroendevalde
intyga eller efter särskild begäran styrka sina förluster eller
kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges
eller nämndens sekreterare.
Arvode betalas ut utan anmälan.
§ 17
För anställd grundas ersättning för förlorad arbetsinkomst på intyg
från arbetsgivaren om den anställdes inkomst. Detta skall ske genom
att den förtroendevalde årligen till kommunens
kommunledningskontor inlämnar ett av arbetsgivaren styrkt intyg om
arbetsinkomstens storlek beräknad per timme.
För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande skall
ersättningen grundas på en schablonberäknad timersättning om
90:90 kronor/timme. För ersättning över schablonnivån krävs att den
förtroendevalde styrker förlusten.
Begäran om förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom ett
år från pensionstillfället.
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas
senast inom tolv månader från dagen för förrättningen till vilken
förlusten hänför sig.
Utbetalning
§ 18
Månadsarvoden och övriga ekonomiska ersättningar utbetalas en
gång per månad.
7 (8)
2010-08-18

Tolkning av bestämmelserna
§ 19
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöres
av kommunstyrelsen.
Ikraftträdande
§ 20
Dessa bestämmelser träder ikraft 2003-02-01.

8 (8)
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§ 60

Avtal med Hässleholm Teknik AB om finansiell samordning
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Reviderat avtal om finansiell samordning med Hässleholm Teknik AB godkänns med
en kreditram på 30 miljoner kronor.
Beskrivning av ärendet

Genom 2010-04-26, § 37, beslutade kommunfullmäktige om bolagsordning, ägardirektiv och huvudprinciper för slutreglering för tekniskt bolag i Hässleholms kommun.
Bland annat fastställde kommunfullmäktige huvudprinciper för slutreglering mellan
kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal (punkt 3 i beslutet). Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, för Hässleholms kommuns räkning besluta om
och ingå avtal gällande Hässleholm Teknik AB:s verksamhet (punkt 5).
Som en av huvudprinciperna rörande ekonomi beslutade kommunfullmäktige att bolaget skulle ha en kreditram i kommunens koncernkonto på 10 miljoner kronor. Ett förslag till avtal har upprättats mellan kommunen och bolaget där villkoren för kreditgivningen bestäms. Villkoren i avtalet är identiska med de villkor som gäller mellan kommunen och övriga kommunala bolag. Kommunstyrelsen måste fastställa avtalet för att
banken ska kunna lägga konton och ekonomiska rutiner för bolaget från start 2010-0701.
Med hänsyn till att bolaget ska köpa inventarier och övrig lös egendom från kommunen
per 2010-07-01 samt betala 3 månadshyror och 2 månadslöner till de anställda innan
bolaget börjar få in pengar för utförda tjänster föreslås att bolagets kreditram i kommunens koncernkonto omgående höjs till 30 miljoner. Detta kräver ett nytt fullmäktigebeslut och revidering av det finansiella avtalet.

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-06-16, § 106 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Reviderat avtal om finansiell samordning med Hässleholm Teknik AB godkänns med
en kreditram på 30 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutar 2010-06-16, § 106 följande:
Avtal om finansiell samordning med Hässleholm Teknik AB godkänns med en kreditram på 10 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 130 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner avtal om finansiell samordning med Hässleholm Teknik
AB.
_____________________
Sänt till:
Hässleholm Teknik AB
klk – kommunjuristen
klk – kommunchefen
klk – ekonomichefen

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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§ 61

Svar på revisionens synpunkter på årsredovisningen 2009
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens svar på revisionens synpunkter på årsredovisning 2009 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har granskat årsredovisning 2009 och har en del synpunkter. Ekonomistaben har 2010-06-14 svarat på synpunkterna.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 135 beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar svaren till revisionen som sina egna och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-29 § 147 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen antar svaren till revisionen som sina egna och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktige.
___________________
Sänt till:
Revisionen

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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§ 62

Övergripande mål 2011
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till övergripande mål för
Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontorets utvecklingsstab har tagit fram ett förslag till övergripande
mål för Hässleholms kommun.
Förslaget har beretts i den parlamentariska gruppen och avser nästkommande mandatperiod.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 137 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till övergripande mål för Hässleholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-29 § 152 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till övergripande mål för Hässleholms kommun.
___________________
Sänt till:
Samtliga förvaltningar/nämnder

Bilaga:
Målstyrning Hässleholm

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes

Målstyrning Hässleholm
Vision
Hässleholms kommuns vision, som är en ledstjärna för hur vi vill att medborgarna i
framtiden ska se på kommunen, lyder i sammandrag:
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva,
uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att
utvecklas
LEVA
Genom närhet mellan människor, öppen kommunal demokrati, bra boende, goda
kommunikationer, god miljö, god social omsorg och god folkhälsa och sjukvård.
UPPLEVA
Genom ett rikt utbud av kulturaktiviteter, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter, ett rikt utbud
av evenemang, ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse.
ARBETA
Genom aktivt företagande, mångfald i arbetslivet och kreativ verksamhet.
LÄRA
Genom utvecklande lärande, kompetensutveckling, forskning, utbildning och skola.

Övergripande mål
Kommunen ska:
¾ Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från olika
intresseinriktningar.
¾ Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling samt tydliggöra vårt varumärke
som står för nytänkande, kommunikation, natur och kultur.
¾ Skapa förutsättningar för entreprenörskap och innovativt tänkande samt genom
detta verka för en breddning av arbetsmarknad och företagsutveckling.
¾ Arbeta för utveckling av infrastrukturen och skapa bättre möjligheter för
pendling.
¾ Skapa kvalitativa möjligheter för det livslånga lärandet genom trygga och
utvecklande miljöer för barn och unga.
¾ Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet, trivsel
och ges möjlighet att utvecklas.
¾ Arbeta för långsiktig hållbarhet och medverka till ett effektivt resursutnyttjande i
all planering.
¾ Ha en stark kommunal ekonomi.
100617
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§ 63

Fastställande av verksamhetsområden för allmän
VA-anläggning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna verksamhetsområden för allmän VAanläggning.
Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Hässleholms Vatten AB har genom 2009-12-07, § 703 och 2010-02-25, §
746 beslutat om fastställande av verksamhetsområden för allmän VA-anläggning.
Verksamhetsområdet för allmän VA-anläggning består i grunden av ett kartmaterial
som i detalj redovisar vilka fastigheter/områden som ligger utanför respektive innanför
verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet är VA-huvudman (Hässleholms Vatten
AB) skyldiga att ombesörja VA-försörjning. Likaså är fastighetsägare, när så krävs med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, skyldiga att nyttja allmän VAanläggning. I praktiken är det nästan enbart för spillvattenförsörjning som Hässleholms
Vatten AB eller miljökontoret nyttjar rättigheten att "tvinga" fastighetsägare att ansluta
sig till allmän VA-anläggning.
Regelverket kring verksamhetsområdena förändrades vid införandet av den nya VAlagstiftningen "Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)" på följande två
punkter:

Justering

DR

-

Enligt den tidigare lagstiftningen var det huvudmannen för allmän VA-anläggning
(det vill säga Hässleholms Vatten AB själv) som beslutade om verksamhetsområdet.
Den nya lagstiftningen anger att det är kommunen som beslutar om verksamhetsområden.

-

I tidigare lagstiftning fanns en särskild bestämmelse avseende allmän
dagvattenförsörjning som angav att huvudmannen var ansvarig för allmän dagvattenförsörjning inom verksamhetsområde för "avlopp" som samtidigt låg inom detaljplanerat område. I den nya lagstiftningen har kopplingen till detaljplan försvunnit vilket innebär att särskilt verksamhetsområde för dagvatten bör upprättas.

AP

KB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 (36)

Diarienummer

2010-08-30
Forts. § 63

2010/509

932

De tidigare verksamhetsområdena hade enbart uppdelning mellan vatten och avlopp där
avlopp inom detaljplanerat område även omfattade dagvatten. Nu föreslagna
verksamhetsområden har uppdelningen vatten, spillvatten och dagvatten. För
nyttigheterna vatten och spillvatten är de nya verksamhetsområdena i princip identiska
med de tidigare verksamhetsområdena för vatten respektive avlopp. Verksamhetsområdet för dagvatten är dock helt nytt. Vid uppritandet av verksamhetsområdet för dagvatten har vi dock enbart omfattat områden där vi redan sedan tidigare har dagvattensystem utbyggt och därmed sedan tidigare ansvar. Det nya verksamhetsområdet för dagvatten medför därmed i praktiken ingen förändring.
Aktuellt beslut omfattar ingen utökning av verksamhetsområdet och därmed får beslutet
inga direkta ekonomiska konsekvenser.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 138 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna verksamhetsområden för allmän VA-anläggning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 153 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna verksamhetsområden för allmän VA-anläggning.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget.
__________________

Sänt till:
Hässleholms Vatten AB

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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§ 64

Beslut för utbyggnad av allmän VA-anläggning Ubbalt
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Utbyggnad av allmän dricksvatten- och spillvattenanläggning ska ske för försörjning till 17 stycken fastigheter vid och längs Sjöbackavägen och Ubbaltsvägen i
Vittsjö.
2. Kommunfullmäktige fastställer föreslagen särtaxa enligt bilaga att gälla inom
markerat område så att halva investeringsunderskottet på mellan 900 000 kronor
och 1 200 000 kronor täcks.
3. Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att ta fram underlag för ett
kommunfullmäktigebeslut för utökning av verksamhetsområdet för allmän dricksvatten- och spillvattenanläggning.
Beskrivning av ärendet

2010-01-26 lämnade Hässleholms Vatten AB en hemställan till kommunledningen i rubricerat ärende. Hässleholms Vatten AB fick därefter i uppdrag att ta fram ett förslag
till särtaxa för att täcka halva investeringskostnaden för VA-utbyggnaden.
Hässleholms Vatten AB beslutade om ett särtaxeförslag som beräknas enligt följande
princip:
Anläggningsavgift enligt normal VA-taxa räknas fram. Till detta belopp läggs en särtaxedel för att täcka halva investeringsunderskottet för Hässleholms Vatten AB, vilket
fördelas jämnt på antalet anslutna fastigheter.
Enligt liggande förslag ska halva finansieringsunderskottet från VA-utbyggnaden bekostas av VA-kollektivet, vilket i slutändan ska hämtas igen via överskott från VAutbyggnader i mer tätbebyggda områden. Resterande finansiering inkommer via anläggningsavgifter, i detta fall inklusive särtaxa, från tillkommande abonnenter.

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 139 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
1. Utbyggnad av allmän dricksvatten- och spillvattenanläggning ska ske för försörjning till 17 stycken fastigheter vid och längs Sjöbackavägen och Ubbaltsvägen i
Vittsjö.
2. Kommunfullmäktige fastställer föreslagen särtaxa enligt bilaga att gälla inom
markerat område så att halva investeringsunderskottet på mellan 900 000 kronor
och 1 200 000 kronor täcks.
3. Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att ta fram underlag för ett
kommunfullmäktigebeslut för utökning av verksamhetsområdet för allmän dricksvatten- och spillvattenanläggning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 154 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
4. Utbyggnad av allmän dricksvatten- och spillvattenanläggning ska ske för försörjning till 17 st fastigheter vid och längs Sjöbackavägen och Ubbaltsvägen i Vittsjö.
5. Kommunfullmäktige fastställer föreslagen särtaxa enligt bilaga att gälla inom
markerat område så att halva investeringsunderskottet på mellan 900 000 kronor
och 1 200 000 kronor täcks.
6. Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att ta fram underlag för ett
kommunfullmäktigebeslut för utökning av verksamhetsområdet för allmän dricksvatten- och spillvattenanläggning.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
__________________

Sänt till:
Hässleholms Vatten AB
Mn

Bilaga:
Särtaxeförslag VA-utbyggnad Ubbalt, Vittsjö

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes

Bilaga 2
Förslag faststall! av styrelsen 2010-05-26 enligt §770
Sartaxeförsiag

6811

4594'
1835

539381
770001

60100

63540
83500
59540
72740

2450
2940
223398
Summa

78500
88300
95000
1411380
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§ 65

Plan för utökning av VA-verksamhetsområdena i Hässleholms
kommun
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige fastställer planen för utökning av verksamhetsområde för allmän
VA-anläggning i enlighet med styrelsebeslut från Hässleholms Vatten AB 2010-01-25,
§ 72 som hänvisar till rapporten "Utökning av VA-områden i Hässleholms kommun"
daterad 2009-12-14.
Beskrivning av ärendet

Verksamhetsområdet för allmän VA-anläggning består i grunden av ett kartmaterial
som i detalj redovisar vilka fastigheter/områden som ligger utanför respektive innanför
verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet ansvarar VA-huvudman (Hässleholms
Vatten AB) för VA-försörjningen. Verksamhetsområdet är uppdelat i olika nyttigheter.
Det är i första hand spillvattenförsörjningen som är aktuell för utbyggnad med syfte att
minska miljöpåverkan.
Hässleholms Vatten AB har tillsammans med miljökontoret och med visst deltagande
av exploateringsavdelningen och stadsbyggnadskontoret arbetat fram en långsiktig plan
för var och i vilken prioritering verksamhetsområdet för allmän spillvattenförsörjning
bör utökas.
Rapporten "Utökning av VA-områden i Hässleholms kommun" har utmynnat i 13 föreslagna områden som föreslås för utbyggnad inom 20 år.
Hässleholms Vatten AB har blivit tilldelade så kallat LOVA-bidrag för att fördjupa utredningarna inom 6 av de 13 områdena som föreslås.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 140 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige fastställer planen för utökning av verksamhetsområde för allmän
VA-anläggning i enlighet med styrelsebeslut från Hässleholms Vatten AB 2010-01-25,
§ 72 som hänvisar till rapporten "Utökning av VA-områden i Hässleholms kommun"
daterad 2009-12-14.

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 155 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer planen för utökning av verksamhetsområde för allmän
VA-anläggning i enlighet med styrelsebeslut från Hässleholms Vatten AB 2010-01-25,
§ 72 som hänvisar till rapporten "Utökning av VA-områden i Hässleholms kommun"
daterad 2009-12-14.
_____________________
Sänt till:
Hässleholms vatten AB
Mn

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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§ 66

Rökfri arbetstid/skoltid för såväl grundskola som
gymnasieskola i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning och lägger
den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

I samband med att kommunfullmäktige beslöt om riktlinjer och regler för rökfri arbetstid 2009-09-28, § 103, uppdrog fullmäktige även till barn- och utbildningsnämnden att
utreda och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till regelverk för rökfri arbetstid/skoltid för såväl grundskolan som gymnasieskolan i Hässleholms kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har återkommit i ärendet med beslut 2010-05-27, § 64,
vilket hänvisar till framtaget svar. Svaret sammanfattas med följande: "Utredningen visar att under den skoltid eleverna vistas i skolans lokaler, eller i anslutning till dessa,
gäller tobakslagen och rökning är under denna tid ej tillåten. Lagen innebär nolltolerans
gentemot tobaksrökning. För att främja en god hälsa hos våra elever och vår personal är
det av stor vikt att denna lag följs upp och efterlevs av såväl elever som personal.
Införande av ett regelverk riskerar att inte få någon positiv effekt på elevernas rökvanor
därför att avsaknaden av kontroll riskerar att urholka legitimiteten. Däremot är det
mycket viktigt att det i kommunen bedrivs ett aktivt förebyggande arbete mot rökning.
Barn- och utbildningsnämnden betonar vikten av ett aktivt förebyggande arbete i kommunen mot rökning men avråder från ytterligare reglering."
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 141 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning och lägger
den till handlingarna.

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 20l0-08-11 § 156 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning och lägger
den till handlingarna.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
_____________________
Sänt till:
Bun

Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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§ 67

Överenskommelse om ansvar och samverkan inom hälso- och
sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom och anta överenskommelsen mellan
Region Skåne och kommunerna i Skåne.
Yrkande

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beskrivning av ärendet

Den senaste översynen av ansvarsfördelningen inom hälso- och sjukvården mellan
Region Skåne och kommunerna gjordes 2002 då rapporten "Gränssnitt för samverkan"
utarbetades. Rapporten reglerar förutom ansvaret inom hemsjukvården, ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna avseende vissa delar av psykiatrin, rehabilitering, palliativ vård och habilitering.
Sedan 2002 har det skett flera förändringar inom de ovan nämnda verksamhetsområdena, samtidigt som det tillkommit nya verksamhetsområden där det funnits behov av
att klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Region Skåne.
Mot denna bakgrund beslutade den Regionala politiska samverkansgruppen för vård
och omsorg om en översyn av ansvarsfördelningen våren 2008.
I det reviderade samarbetsavtalet har ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän tydliggjorts. Överenskommelsen bygger på tröskelprincipen och omfattar grundläggande,
gemensamma principer för ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen
samt förtydligande inom bland annat områdena rehabilitering, habilitering och palliativ
vård.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 143 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:

Justering
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Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen som reglerar
ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 158 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen mellan Region
Skåne och kommunerna i Skåne.
Omsorgsnämnden har ställt sig bakom överenskommelsen enligt § 45/2010.
_____________________
Sänt till:
Kommunförbundet Skåne, Box 13, 264 21 Klippan

Justering
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§ 68

Detaljplan för Hässleholm Nord – antagande
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antar det reviderade planförslaget för verksamhetsområde Hässleholm Nord.
Reservation

Winnie Aronsson (FP), Mikael Koenen (FP) och Lars Arvidsson (FP) medges lägga
bilagda protokollsanteckning.
John Bruun (FP) deltar inte i beslutet i sak.
Yrkanden

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer
Tommy Nilsson (S), Lars Arvidsson (FP), Robin Gustavsson (KD), Peter Groth (MP),
Mikael Björklund (FV), Per-Åke Purk (V), Patrik Jönsson (SD) och Lars-Göran Wiberg
(C).
John Bruun (FP) yrkar återremiss av ärendet.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på dels bifall och dels avslag på återremissyrkandet och finner det avslaget.
Därefter ställer han proposition på dels bifall och dels avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Aktuellt planområde är beläget norr om Hässleholms tätort där väg 21 och Södra stambanan möts.
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21, väster om Stoby, i enlighet med intentionerna
i kommunens översiktsplan. Planen ger också möjlighet att angöra området från tätorten
Hässleholm samt Stoby.
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Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 5 - 30 oktober 2009. Synpunkter har
inkommit och stadsbyggnadskontoret har upprättat en samrådsredogörelse. Byggnadsnämnden har den 9 februari 2010 beslutat att revidera planförslaget enligt samrådsredogörelsen och att ställa ut det reviderade förslaget. Planförslaget har varit utställt under
tiden den 12 april- 12 maj 2010. Efter utställningen har synpunkter inkommit och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utlåtande. Byggnadsnämnden har reviderat planförslaget enligt utlåtandet och därefter godkänt det reviderade planförslaget för verksamhetsområde Hässleholm Nord genom beslut 2010-06-15, § 122.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 144 beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar det reviderade planförslaget för verksamhetsområde
Hässleholm Nord.
Kommunstyrelsen vill för sin del samtidigt understryka vikten av att kommunen i det
fortsatta genomförandearbetet tar största möjliga hänsyn till närliggande bostäder samt
till befintliga natur- och kulturvärden i området.
Yrkanden
Robin Gustavsson (KD) yrkar följande tillägg: "Kommunstyrelsen vill samtidigt
understryka vikten av att kommunen i det fortsatta genomförandearbetet tar största
möjliga hänsyn till närliggande bostäder samt till befintliga natur- och kulturvärden i
området." Följande instämmer i detta yrkande: Lars-Göran Wiberg (C), Patrik Jönsson
(SD), Tommy Nilsson (S).
Peter Groth (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
finner det bifallet. Därefter ställer han proposition på Robin Gustavssons
tilläggsyrkande och finner även detta bifallet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 162 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antager det reviderad planförslaget för verksamhetsområde
Hässleholm Nord.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
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Beslutet kan överklagas

Hur man överklagar beslutet framgår av bilagan.
________________________
Sänt till:
Bn

Bilagor:
Särskild protokollsanteckning
Hur man överklagar

Justering
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KB

Utdraget bestyrkes

214

Särskild protokollsanteckning

2010-08-30

Vi ställer oss bakom planI6rslaget Hässleholm Nord och ser ett värde i att det
politiskt stöd i fullmäktige men vill understryka kommunens fortsatta ansvar

ett brett
de

De personer som kommer drabbas mest aven nyetablering på Hässleholm Nord är de boende
i byn Rättelöv. I avsnittet om
fInns
av hur bebyggelsen i Rättelöv
på olika
påverkas med buller, ljus nattetid och ändringar i landskapsbilden.

Vi vill därI6r
framhålla att man i det
genomforandet
stor
vid att
I6lja
i det tillägg som kommunstyrelsen antog på
av Robin
Kommunen
ett ansvar for alla kommuninnevånare och i detta ärende just de människor
som särskilt drabbas av den aktuella nyetableringen.
Kombi1erminalens placering enligt planen kommer att stor påverkan på omgivningen. När
det
delar av planen fInns det
bestämmelser om bebyggelsens utseende
eller
området med
ska
har kommunen ett ansvar
att på
alla
i alla
ta
hänsyn till
och
natur- och kulturvärden.

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

2010 -09- O1

BILAGA KF 2010-08-30 § 68
Diarienummer

2010/516 214

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om du inte är nöjd med Kommunfullmäktiges beslut att antaga detaljplan för
Hässleholm Nord (diarienummer 2010/516 214), ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till Kommunstyrelsen i Hässleholms
kommun. Ställ överklagandet till Länsstyrelsen i Skåne.
I din skrivelse ska du ange beslutets diarienummer, datum och paragraf. Ange
också varför du anser att Kommunfullmäktiges beslut ska ändras och vilken
ändring du vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om
du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med
fullmakt.
Om något är oklart kan du vända dig till Kommunstyrelsen i Hässleholms
kommun, Stadshuset, 281 80 HÄSSLEHOLM, tel. 0451 - 26 83 45.

OBS!
Överklagandet ska lämnas/skickas till Kommunstyrelsen , och inte till
Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer därefter att skicka
överklagandet, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, till
Länsstyrelsen.
För att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning måste din
skrivelse ha kommit in till Kommunstyrelsen senast inom tre veckor från
den dag då justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts på
kommunens anslagstavla.

Sänd överklagandet till:
Kommunstyrelsen
Stadshuset
281 80 HÄSSLEHOLM

Postadress
Stadshuset
281 80 Hässleholm
www.hassleholm.se

Besöksadress
Stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 70 00 vx
Telefax
0451-814 06

E-postadress
kommun@hassleholm.se
Bankgiro
866-3494
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§ 69

Omdisponering av resurser till kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra fem miljoner kronor till kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader. Finansieringen ska ske genom ianspråktagande av
kommunens rörelsekapital.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader har under första halvåret används
flitigt och budgeten för 2010 är i princip förbrukad.
En del större åtaganden har finansierats via detta konto under första halvåret, till exempel reduktionsfiske i Finjasjön (1 000 000 kronor), gatumark och grönytor inom
garnisonen (1 285 000 kronor), snöröjning (1 850 000 kronor), moms på p-avgifter (715
000 kronor) samt lokalt vattenvårdprojekt-LOVA (402 000 kronor).
Redan nu vet vi att vi får en del kostnader under andra halvåret 2010 som kommer att
behöva finansieras centralt. Ekonomistaben föreslår därför att fem miljoner kronor omdisponeras från kommunens rörelsekapital, det vill säga från budgeterat överskott, till
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 146 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra fem miljoner kronor till kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader. Finansieringen ska ske genom ianspråktagande av
kommunens rörelsekapital.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 166 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra fem miljoner kronor till kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader. Finansieringen ska ske genom ianspråktagande av
kommunens rörelsekapital.
__________________________
Sänt till:
klk – ekonomichefen
Justering

DR

AP

KB

Utdraget bestyrkes
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§ 70

Enskilda vårdgivares ekonomi och verksamhet i förhållande
till kommunens – svar på revisionsrapport
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige lägger omsorgsnämndens svar till handlingarna
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade rubricerade ärende 2010-04-21. Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-05 att inte behandla det på aktuella sammanträdet.
Revisorerna har kompletterat sin rapport med handling inkommen 2010-06-15.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 147 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige lägger omsorgsnämndens svar till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 168 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger omsorgsnämndens svar till handlingarna.
__________________
Sänt till:
On
Revisionen

Justering
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§ 71

Motion angående feministiskt självförsvar till kommunens
anställda – svar
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet för att personalutskottet ska ta initiativ till ett samtal mellan fullmäktiges olika partier.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) tackar för behandlingen av motionen. Han yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Per-Åke Purk (V), Anita Peterson (V), Lena Wallentheim (S),
Irene Nilsson (S), Peter Groth (MP),
Karin Axelsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
I detta instämmer Urban Widmark (M), Kristina Berglund (M) och Sven-Erik
Andersson (C).
Tommy Nilsson (S) yrkar återremiss av ärendet och att personalutskottet tar initiativ till
ett samtal mellan fullmäktiges olika partier. Irene Nilsson (M) , Lena Wallentheim (S),
Per-Åke Purk (V) och Peter Groth (MP) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Omröstning

Ordföranden ställer först 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 det röstar nej.
37 ja-röster och 24 nej-röster avges.
Följande röstar ja: se lista
Följande röstar nej: se lista.
Beskrivning av ärendet

Lena Wallentheim (S), Tommy Nilsson (S), Anita Peterson (V), Per-Åke Purk (V),
Helena Frick (MP) och Tobias Adersjö (MP) har i kommunfullmäktige väckt en motion
angående feministiskt självförsvar till kommunens anställda.

Justering
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Motionärerna föreslår att Hässleholms kommun erbjuder sina anställda möjligheter att
kunna träna feministiskt självförsvar som en del av jämställdhet och friskvårdssatsningen. Vidare föreslås att det vid något tillfälle anordnas en föreläsning om män och
feminism för manliga anställda samt att även de förtroendevalda i Hässleholms kommun får möjligheten att delta vid dessa tillfällen.
Genom feministiskt självförsvar anser motionärerna att kvinnor stärks som grupp och
som individer och därmed får ökade möjligheter att ställa sig upp mot kränkningar och
ställa högre krav.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Personalstaben har i sitt yttrande 2010-0721 anfört att det inte är arbetsgivarens skyldighet att erbjuda feministiskt självförsvar
till kommunens anställda. I svaret framhålls att det är en helt annan sak att erbjuda
självförsvar för de grupper som i sitt dagliga arbete utsätts för hot och våld. Denna form
av självförsvar ska inte ha sin grund i att undvika mäns våld utan snarare att genom ett
bra bemötande undvika situationer med hot och våld.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 148 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningskontorets
personalstabs yttrande 2010-07-21.
Yrkanden
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Peter Groth (MP) och
Per-Åke Purk (V).
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och dels Tommy Nilssons med fleras yrkande om bifall till motionen och finner
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: "Den som stöder kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons med fleras yrkande
röstar nej."
9 ja-röster och 6 nej-röster lämnas.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena
Svensson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Torsten Ising (FV), Patrik
Jönsson (SD), Urban Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Lennart Westdahl (S),
Irene Nilsson (S), Per-Ake Purk (V), Peter Groth (MP).
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Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för sitt yrkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 169 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningskontorets
personalstabs yttrande 2010-07-21.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels liggande förslag och dels Tommy Nilssons
yrkande och finner det liggande förslaget bifallet.
Votering begärs av Tommy Nilsson (S).
Ordförande ställer följande voteringsproposition:
"Den som bifaller liggande förslag röstar ja. Den som bifaller Tommy Nilssons yrkande
röstar nej."
Lars-Göran Wiberg (C) och Urban Widmark (M) röstar ja. Tommy Nilsson (S) röstar
nej.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.
____________________
Sänt till
klk – personalstaben

Bilaga:
Voteringslista
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NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA
FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ärende § 71 Motion angående feministiskt självförsvar till kommunens anställda
LEDAMOT
1:a valkretsen
Mona Hilbertsson, s

ERSÄTTARE

JA

×

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

×
Niklas Grundström

×

Per-Åke Purk, v

×

Berit Wirödal, kd
Helene Frick, mp

NEJ

×
Christer Jönsson

Bo-Anders Thornberg, m

×
×

Margareta Axelsson, s

×

Thomas Rasmusson, s

×

Emma Dehlin, sd

Lennart Nilsson

×

Rolf Tronäss, m

×

Lars-Göran Wiberg, c

×

Ingrid Jägerhed, s
Lars Johnsson, m

×
×
SUMMA (28) 16

12

AVST

LEDAMOT
2:a valkretsen
Tommy Nilsson, s

ERSÄTTARE

JA

×

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
Ulf Sjöström, fp

NEJ

×
Lars Arvidsson

×

Connie Asterman, s

×

Benny Petersson, s

×

Zidon Kristensson, kd

×

Sven-Erik Andersson, c

×

Johan Berglund, m

×

Leif Jannerstig, s

×

Peter Groth, mp

×

Harald Lind, sd

×

Susanna Kennethsdotter, fv

×

Kristina Berglund, m

×

Christer Welinder, s
Jan Nilsson, c

×
×

Leif Nilsson, s

×

Anita Peterson, 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 (33) 21

12

16

12

SUMMA TOTALT 37

24

AVST
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§ 72

Revisorernas revisionsrapport ”Kvalitet i skolor för yngre
elever” – svar
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige lägger barn- och utbildningsnämndens yttrande till handlingarna.
Yrkande

Kristina Lind (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beskrivning av ärendet

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer
granskat kvaliteten på undervisningen för yngre elever vid grundskolorna i Hässleholms
kommun. I rapporten omtalas ett antal brister. Kommunens revisorer har bedömt att
skillnaderna i lärarbemanning och kostnader är så stora att det kan ifrågasättas om organisationen av skolor och utformningen av resursfördelningssystemet är ändamålsenliga och uppfyller skollagens krav på att eleverna ska ges likvärdiga förutsättningar att
nå resultat efter förmåga.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten genom beslut 2009-12-17, §
166. I yttrandet konstateras att granskningen lyfter fram ett antal angelägna utvecklingsområden inom vilka ett förändrings- och utvecklingsarbete sker eller som nämnden
kommer att initiera för ett fortsatt kvalitetssäkringsarbete. Det framhålls särskilt att förvaltningen redan påbörjat en översyn av den nuvarande resursfördelningsmodellen som
började tillämpas 2005.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 149 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige lägger barn- och utbildningsnämndens yttrande till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 171 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger barn- och utbildningsnämndens yttrande till handlingarna.
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2009/688

____________________
Sänt till:
Bun
Revisionen
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§ 73

Inbjudan att teckna förlagslån, Kommuninvest ekonomiska
förening
Beslut

1. Hässleholms kommun ska delta i teckning av förlagslån, utgiven av Kommuninvest
ekonomisk förening, till ett belopp av 8,6 miljoner kronor.
2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kommuninvest ekonomiska förenings (Föreningen) årsstämma beslöt den 25 mars 2010
att ge ut ett 30-årigt förlagslån på högst 1000 miljoner kronor. Erbjudandet riktar sig
enbart till kommuner som var medlemmar på stämmodagen. Föreningen avser att använda lånebeloppet för att stärka kapitalbasen i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB genom att ett särskilt förlagslån från Föreningen till bolaget.
Den ökade kapitaliseringen syftar till:
− Att fortsätta skapa långsiktigt bästa finansieringsvillkor för Föreningens medlemmar.
− Att kunna erbjuda Sveriges alla kommuner och landsting ett finansieringsalternativ
till konkurrenskraftiga villkor.
− Att bibehålla högsta möjliga rating och säkerställa fortsatt kostnadseffektiv upplåning på den internationella kapitalmarknaden.
− Att ha ännu bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-08-11, § 150 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
1. Hässleholms kommun ska delta i teckning av förlagslån, utgiven av Kommuninvest
ekonomisk förening, till ett belopp av 8,6 miljoner kronor.
2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11 § 172 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Hässleholms kommun ska delta i teckning av förlagslån, utgiven av Kommuninvest
ekonomisk förening, till ett belopp av 8,6 miljoner kronor.
2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingarna.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
______________________
Sänt till:
klk – ekonomichefen
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Val av ersättare i fritidsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet.
Beskrivning av ärendet

Nicklas Wallén (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden.

______________________
Sänt till:
Nicklas Wallén
klk – ekonomi- och personalavdelningen
Fn
Troman
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§ 75

Anmälningsärende
Följande anmälningsärende läggs till handlingarna
Dnr 2010/524 214
Länsstyrelsen beslutar 2010-07-13 att inte pröva byggnadsnämndens beslut den 16 juni
2010, § 118, att anta detaljplan för del av Macken 14 och att upphäva detaljplan för
Macken 12, 13 samt del av Macken 14.
Dnr 2010/478 700
Rapport till kommunfullmäktige för period 091001 - 100331 över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h SoL)
Dnr 2010/230 214
Byggnadsnämndes beslut den 10 maj 2010 att anta förslaget till ändring av detaljplan
för del av stadsdelen Läreda (kv. Terminalen) i Hässleholms tätort har vunnit laga kraft
den 8 juni 2010.
Ordföranden anmäler att nästa sammanträde hålls måndagen den 27/9. Efter sammanträdet sker utbildning i mångfald. Särskild kallelse sänds. Arvode utbetalas.
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