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Diarienummer

2009-01-26
2008/512 101

§1

Motion om byte av värmepump på Friluftsbadet i Vinslöv –
svar
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.
Beskrivning av ärendet

Mikael Björklund (fv) har lämnat in en motion angående byte av värmepump på Friluftsbadet i Vinslöv.
Tekniska nämnden har enligt 2008-09-11, § 52 yttrat sig och föreslagit att tekniska
kontoret inför år 2009 kommer att utreda möjligheten att effektivisera och eventuellt
komplettera värmepumpen med solenergi. Kostnaden för detta kommer att redovisas för
Tekniska nämnden under hösten 2008.
Yrkande

Mikael Björklund, fv, tackar för svaret.
_____
Kommunfullmäktige 2008-11-26 § 149
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
_____
Kommunstyrelsen 2008-10-29 § 193
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.
_____

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-08 § 248
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige tillstyrker motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.
_____________________
Sänt till:
Tn
Bilaga. Motionen
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-26
2006/522

101

§2

Genmodifierade organismer – svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till ekonomikontorets yttrande.
Beskrivning av ärendet

Christer Stensson, mp, har motionerat om att alla måltider som serveras i kommunal
regi i Hässleholms kommun ska vara fria från produkter som innehåller GMO, genmodifierade organismer.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen enligt § 48/2007 och föreslår avslag. Omsorgsnämnden har yttrat sig enligt § 90/2008 och föreslår att den avslås.
Båda nämnderna hänvisar till att i nu gällande livsmedelsanbud ingår inga livsmedel
med genmodifierade organismer.
Ekonomikontoret har tidigare och även i anslutning till denna skrivning informerat om
att vid upphandling av livsmedel ska anbudsgivare identifiera och ange vilka produkter
som innehåller GMO. Därmed kan upphandlande enhet undvika att avropa dessa varor.
Yrkande

Bo-Anders Thornberg, m, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Groth, mp, tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____
Kommunstyrelsen 2009-01-07 § 233
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till ekonomikontorets yttrande.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-03 § 298 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till ekonomikontorets yttrande.
____________________
Sänt till:
Bun
On
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-26
2008/663 107

§3

Medlemskap i Kommuninvest

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Hässleholms kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 2 340 000
kronor utgörande Hässleholms kommuns medlemsinsats i föreningen.
Hässleholms kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen)
för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå.
Hässleholms kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest
ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen bemyndigas att underteckna
borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses kommunstyrelsens ordförande med 1:e vice ordförande som ersättare.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest i Sverige AB medges rätt att använda Hässleholms kommuns vapen.
Beskrivning av ärendet

Kommunen lånar för närvarande 142 mkr och bolagen 892 mkr, totalt 1034 mkr i koncernextern låneskuld. I budgeten för 2009-2011 ökar kommunens låneskuld med ytterligare 125 mkr. Den oroliga finansmarknaden under sommaren och hösten har föranlett
bankerna att öka sina marginaler vid utlåning, även gentemot kommuner. Ekonomikontoret har därför tagit förnyad kontakt med Kommuninvest, låneinstitut för 220
kommuner och landsting.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-26
2008/663 107
Forts. § 3
Kommuninvests låneverksamhet bedrivs utan vinstsyfte. De sammanlagda kreditförlusterna uppgår till 0 kr. Medlemskommunerna borgar solidariskt för bolagets förpliktelser, vilket är grunden för högsta möjliga rating (AAA). Medlemskapet innebär att det
avviker från kommunens ”Regler för hantering av borgensförbindelser” § 5. Ansökan
om medlemskap innebär ett godkännande av att det avviker.
Kommunala bolag lånar med kommunal borgen av sin kommun. Man kan även välja att
lägga alla lån i kommunen för vidareutlåning till dotterbolagen, för att minska administrationen. Bolagen har informerats om planerna på ett medlemskap och några invändningar har inte framkommit.
Insatskapitalet för ett medlemskap ligger på 2,4 mkr. Detta uppräknas motsvarande en
1-årig statskuldväxel, om ekonomin tillåter, vilket skett hittills sedan man började med
det. Insatskapitalet föreslås finansieras genom upplåning i kommunen.
En avstämning med deras lånevillkor pekade i mitten av september på en möjlig räntebesparing på 4 mkr vid en lånestock på 1 mdr.
En anslutning till Kommuninvest strider inte mot kommunens finanspolicy. Även i fortsättningen förutsätts kommunen agera marknadsmässigt genom att regelbundet konkurrensutsätta Kommuninvest.
Ekonomikontoret bedömer att ett medlemskap i Kommuninvest innebär möjligheter till
lägre räntekostnader för kommunen utan att man i praktiken ökar sina risker. Efter beslut i KSAU har en medlemsansökan lämnats in för prövning av Kommuninvests kreditkommitté och styrelse för beslut i mitten av december. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan därefter ta slutlig ställning i januari.
Yrkande

Bo-Anders Thornberg, m, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____
Kommunstyrelsen 2009-01-07 § 3
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
Hässleholms kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Hässleholms kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 2 340 000
kronor utgörande Hässleholms kommuns medlemsinsats i föreningen.
Hässleholms kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen)
för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-26
2008/663 107
Forts § 3
Hässleholms kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest
ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen bemyndigas att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses kommunstyrelsens ordförande med 1:e vice ordförande som ersättare.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest i Sverige AB medges rätt att använda Hässleholms kommuns vapen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-10 § 303 beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Hässleholms kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 2 340 000
kronor utgörande Hässleholms kommuns medlemsinsats i föreningen.
Hässleholms kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen)
för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå.
Hässleholms kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest
ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen bemyndigas att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses kommunstyrelsens ordförande med 1:e vice ordförande som ersättare.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-26
2008/663 107
Forts § 3
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest i Sverige AB medges rätt att använda Hässleholms kommuns vapen.
____________________
Sänt till:
ek
Troman ang. ombud på bolagsstämma
Kommuninvest

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-26
2008/777

003

§4

Ändringar i reglementet för kommunstyrelsen till följd av nytt
kommunledningskontor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringar i reglementet för kommunstyrelsen till följd av nytt kommunledningskontor.
Beskrivning av ärendet

Till följd av kommunstyrelsens beslut den 15 oktober 2008 att inom kommunstyrelsen
inrätta ett nytt kommunledningskontor har uppmärksammats att reglementet för kommunstyrelsen behöver ändras i vissa avseenden. Vid genomgång av reglementet har
även uppmärksammats vissa andra justeringar som bör göras.
_____
Kommunstyrelsen 2009-01-07 § 7
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringar i reglementet för kommunstyrelsen till följd av nytt kommunledningskontor.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-07 § beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringar i reglementet för kommunstyrelsen till följd av nytt kommunledningskontor.
____________________
Sänt till:
Kfs
Frn
klk - MIC

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-26
2008/828

102

§5

Avsägelse som ordförande och ledamot i kommunstyrelsen
Beslut

Anna Linell, m, Vattugatan 5, 281 31 Hässleholm, utses till ersättare i kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Bo-Anders Thornberg, m, avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens ordförande från och med 1 februari 2009.
_____
Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 167
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Urban Widmark, m, väljs till ordinarie ledamot och ordförande i kommunstyrelsen från
och med 1 februari 2009.
Valet av ersättare bordläggs.
_______________
Sänt till
UW
Pk
AL
Troman
Ks
BAT

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-26
2009/30

102

§6

Val av huvudman i sparbanksstiftelsen Vinslöv
Beslut

Avsägelsen godkänns.
Till huvudman utses Lisbeth Klang, s, Ljunggatan 41, 288 31 Vinslöv, t.o.m. stiftelsens
årsstämma 2009.
Ärendebeskrivning

Anita Lundin, s, har avsagt sig uppdraget som huvudman.
_________________
Sänt till
LK
AL
Sparbanksstiftelsen Vinslöv
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-26

§7

Anmälningar
Beslut

Följande anmälningsärenden läggs med godkännande till handlingarna.
Skrivelse från f.d. Farstorps sparbank angående ombildning till Sparbanken Göinge AB.
Dnr 2008.863 102
Skrivelse från Bromölla kommun om granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
Dnr 2008/836 749
Intyg om laga kraft från byggnadsnämnden gällande förslag till hävande av detaljplan
för Ballingslöv 1:3. Dnr 2008/566 214
Intyg om laga kraft från byggnadsnämnden gällande förslag till hävande av detaljplan
för del av Stoby 6:1. Dnr 2006/43 214
Inge Hallabro, kd, för Hässleholms kyrkofullmäktige, inbjuder till samkväm. Ordföranden tackar för inbjudan.

Justering

Utdraget bestyrkes

