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Diarienummer

2009-03-30

§ 20

Information om pandemi

Räddnings- och säkerhetschefen Anders Nählstedt informerar om kommunal handlingsplan för pandemi.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

4 (23)

Diarienummer

2009-03-30
2009/128

101

§ 21

Interpellation angående förutsättningarna för ett integrationsprojekt på Ljungdala
Kommunfullmäktiges behandling

Urban Widmark, m, besvarar interpellationen.
Ingrid Nyman, s, tackar för svaret.
Ärendebeskrivning

Ingrid Nyman, s, har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
integrationsprojekt på Ljungdala.
_____
Kommunfullmäktige 2009-02-23 § 17
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
__________________________

Sänt till
KS ordf
Klk- utv

Bilaga. Interpellationen + svar

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-30
2009/155 101

§ 22

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strandskyddet
Kommunfullmäktiges behandling

Byggnadsnämndens ordförande Arne Elowson, c, besvarar interpellationen.
Peter Groth, mp, tackar för svaret.
Ärendebeskrivning

Peter Groth, mp, har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur
strandskyddet kommer att respekteras i Hässleholms kommun.
_____

Kommunfullmäktige 2009-02-23 § 18
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Besvarandet överlåts till byggnadsnämndens ordförande.

________________

Sänt till
Arne Elowson
Sbk

Bilaga. Interpellationen + svar

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-30
2007/796 214

§ 23

Hästveda 55:1 med flera, Hästveda tätort, detaljplan samt
upphävande av del av detaljplan för Hästveda 14:91, med
miljökonsekvensbeskrivning - godkännande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till detaljplan för Hästveda 55:1 med flera, Hästveda Sågverk samt upphävande av del av detaljplan för Hästveda 14:91, med miljökonsekvensbeskrivning, Hästveda tätort.
Yrkande

Peter Groth, mp, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget ”att kommunen medverkar till att en inlösning av den/de fastigheter som kommer inom stipulerat
skyddsavstånd vid behov kan ske. Detta skall ske i samråd med fastighetsägare och
verksamhetsutövare.”
Urban Widmark, m, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar avslag på Peter
Groths tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall
till planen och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Därefter ställer ordföranden proposition på dels bifall och dels avslag på Peter Groths
tilläggsyrkande och finner yrkandet avslaget.
Reservation

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Peter Groths yrkande.
Beskrivning av ärendet

Aktuellt planområde omfattar pågående verksamhetsområde för sågverket som föreslås
utökas västerut över ej tidigare detaljplanelagd mark. En mindre utökning av verksamhetsområdet föreslås också i öster där en del av den planlagda naturmarken tas i anspråk.
Detaljplanehandlingarna har reviderats efter samrådsremissen i olika delar. Miljökonsekvensbeskrivningen har fått en utförligare redovisning av buller och bullervallar.
Bullerberäkning, ljudmätning samt lokalisering av väsentliga bullerkällor har gjorts och
diverse åtgärder utpekats som skall utföras för att minska sågverkets bullerpåverkan på
omgivningen.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 (23)

Diarienummer

2009-03-30
2007/796 214
Forts § 23
Revideringar har också gjorts; i sydväst där sumpskogen fått beteckning med skydd mot
påverkan, fornlämningsområdets bestämmelser stärks, samt bestämmelsen om att bullervallarnas höjd har ändrats till 3,0 meter. En del av föreslaget verksamhetsområde
som ligger utanför bullervallen i sydost föreslås tas bort och denna del föreslås upphävas i gällande detaljplan där området ligger som naturmark. Området föreslås ingå i
skyddszonen för verksamhetsområdet.
_____
Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 32
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till detaljplan för Hästveda 55:1 med flera, Hästveda Sågverk samt upphävande av del av detaljplan för Hästveda 14:91, med miljökonsekvensbeskrivning, Hästveda tätort
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag till beslut. I detta instämmer Lars-Göran Wiberg, c.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 7 beslutar att godkänna förslaget till detaljplan för Hästveda 55:1 med flera, Hästveda Sågverk samt upphävande av del av detaljplan för Hästveda 14:91, med miljökonsekvensbeskrivning.
_____________________
Sänt till:
Bn

Bilaga. Hur man överklagar.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-30
2009/31

041

§ 24

Hemställan om godkännande av investering för ny byggnad
till kontor, laboratorium och personalutrymmen på Hässleholms avloppsreningsverk

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande :
Hässleholms Vatten AB:s planerade investering i ny byggnad till kontor, laboratorium
och personalutrymmen på Hässleholms avloppsreningsverk godkänns.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Vattens lokaler på reningsverket i Hässleholm har grundläggande brister i
arbetsmiljön samt otillräckliga kontorsutrymmen. Därför planeras för ny byggnad till
kontor, laboratorium och personalutrymmen på avloppsreningsverket.
Förstudie visar att det mest optimala vore att utföra ny byggnad samt då även lokalisera
laboratoriet.
Enligt upprättad kalkyl bedöms investeringskostnaden uppgå till 14,1 miljoner kronor.
Finansiering ska ske inom bolaget, delvis genom ökad upplåning på 5,1 miljoner kronor, vilket ska amorteras av under cirka 5 år.
Enligt ”Ägardirektiv för kommunens bolag” senast reviderad av kommunfullmäktige
2008-03-31 ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas såvitt avser investeringsobjekt överstigande 10 miljoner kronor.
Lokalerna syftar till att ersätta befintliga lokaler på reningsverket och i första hand
nyttjas av personal som är lokaliserade/utgår från Hässleholms reningsverk. Hässleholms Vattens övriga personal, som huvudsakligen är lokaliserad/utgår från N Kringelvägen 42 (tekniska kontoret) påverkas således inte.
_____
Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 33
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms Vatten AB:s planerade investering i ny byggnad till kontor, laboratorium
och personalutrymmen på Hässleholms avloppsreningsverk godkänns.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-30
2009/31

041

Forts § 24
Jäv
Torsten Ising, fv, deltar på grund av jäv varken i handläggningen eller beslutet i ärendet.
Anna Linell, m, tjänstgör i detta ärende.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 32 föreslår kommunstyrelsen förslå
kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms Vattens planerade investering i ny byggnad till kontor, laboratorium och
personalutrymmen på Hässleholms avloppsreningsverk godkänns.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, tillstyrker att investeringen godkänns.

____________________
Sänt till:
HVAB

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-30
2009/56

170

§ 25

Förslag till handlingsplan vid en pandemi
Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande beslut:
Förslaget till kommunövergripande handlingsplan vid en pandemi antas.
Samtliga nämnder får i uppdrag att informera och utbilda nämndsledamöter och personal samt krisledningsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare beträffande handlingsplanens tillämpning.
Yrkande
Urban Widmark yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beskrivning av ärendet

Kommunen skall upprätthålla samhällsviktig verksamhet även under krissituationer såsom ett pandemiutbrott. För att klara av bland annat stor personalfrånvaro och ett stort
informationsbehov krävs god kommunövergripande planering, med arbete över förvaltnings- och bolagsgränser.
Förvaltningar och kommunala bolag har, med undantag från fyra förvaltningar och två
bolag, enligt beslut taget av kommunstyrelsen 2007-12-12 planerat sina respektive
verksamheter för en pandemi. Dessa har sammansatts till en kommunövergripande
handlingsplan vid en pandemi. Handlingsplanen redovisar de möjligheter och resurser
som kommunen totalt sett har tillgång till vid en pandemi samt de problem som måste
lösas.
Styrgruppen för planering inför en pandemi (bestående av representanter från vatten
och avlopp, räddningstjänst, omsorgsförvaltning, miljö och hälsa samt kommunledning
och administration) har sammansatt förvaltningars och bolags handlingsplaner till en
kommunövergripande handlingsplan vid en pandemi (se bilaga).
En handlingsplan kräver kontinuerlig uppdatering. Styrgruppen för planering inför en
pandemi föreslår att respektive förvaltning och bolag uppdaterar sin plan årligen ca
vecka 40. Förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet åtar sig sedan att årligen uppdatera den kommunövergripande handlingsplanen.
I handlingsplanen anges ordinarie samt ersättare i arbetsgruppen som träder i kraft vid
händelse av en pandemi. Ersättare till arbetsgruppen har för vissa verksamheter varit
svårt att utse i dagsläget och kommer därför att utses efter hand.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-30
2009/56

170

Forts § 25
Kommunstyrelsen har en samlande funktion. Övriga nämnder har dock ett stort ansvar
för den egna verksamheten.
_____
Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 38
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslaget till kommunövergripande handlingsplan vid en pandemi antas.
Samtliga nämnder får i uppdrag att informera och utbilda nämndsledamöter och personal samt krisledningsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare beträffande handlingsplanens tillämpning.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att både ordinarie ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden utbildas.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-11 § 43 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Förslaget till kommunövergripande handlingsplan vid en pandemi antas.
Samtliga nämnder får i uppdrag att informera och utbilda nämndsledamöter och personal beträffande handlingsplanens tillämpning.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till förslaget.

____________________
Sänt till:
rtj

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-30
2008/741

007

§ 26

Revisionsrapport ”Kommunens insatser för att minska antalet
personer med bidragsberoende” – yttrande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsens arbetsmarknad & kompetensutveckling, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden överlämnas till
revisorerna.
Yrkanden

Revisor Bo Anders Friberg redovisar granskningsrapporten.
Beskrivning av ärendet

På uppdrag av revisorerna i Hässleholms kommun har Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av kommunens insatser för att minska antalet bidragsberoende.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen (arbetsmarknadoch kompetensutveckling) har yttrat sig.
_____
Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 39
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsens arbetsmarknad&kompetensutvecklings, socialnämndens och barnoch utbildningsnämndens yttranden överlämnas till revisorerna.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-11 § 44 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen/arbetsmarknad&kompetensutveckling, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämndens yttranden överlämnas till revisorerna.

____________________
Sänt till:
revisorerna
ak
Sn
Bun
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-30
2008/546 059

§ 27

Upphandlingspolicy – antagande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande beslut:
Upprättat förslag till upphandlingspolicy godkänns att börja gälla från och med 200905-01.
Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till följande tillägg, förslagsvis under punkt 2:

”Entreprenörernas anställda skall vara garanterade minst de löner och anställningsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal”.
I detta instämmer Benny Petersson, s, Patrik Jönsson, sd, Per-Åke Purk, v, och Irene
Nilsson, s.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han yrkar dessutom
att ekonomikontoret byts ut till kommunledningskontoret och att upphandlingsavdelningen byts ut till upphandlingsenheten i texten i policyn..
Urban Widmark, m, yrkar bifall till Lars-Göran Wibergs, c, yrkande och avslag på
Tommy Nilssons, s, yrkande. Peter Groth, mp, yrkar bifall till Lars-Göran Wibergs yrkande. Han yrkar dessutom att ”ett uppdrag ges att komplettera upphandlingspolicyn
med ett reglemente för en socialt hållbart anpassad upphandling.”
Proposition 1

Ordföranden ställer först proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels LarsGöran Wibergs yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Proposition 2

Ordföranden ställer därefter beträffande Tommy Nilssons tilläggsyrkande, proposition
på dels bifall och dels avslag på yrkandet och finner yrkandet avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:”Den som avslår yrkandet röstar ja.
Den som bifaller Tommy Nilssons yrkande röstar nej.”
34 ja-röster och 26 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. (Se bilaga Kf § 27).

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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Forts § 27
Slutligen ställer ordföranden proposition på dels bifall och dels avslag på Peter Groths
tilläggsyrkande och finner den avslagen.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar
sig till förmån för Tommy Nilssons yrkande.
Beskrivning av ärendet

Ny lag om offentlig upphandling trädde i kraft 2008-01-01. Utifrån detta har upphandlingsavdelningen upprättat ett nytt förslag till upphandlingspolicy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2008, § 286, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna av ekonomikontoret
upprättat förslag till upphandlingspolicy att gälla för kommunen från och med 1 februari 2009.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2008 yrkade socialdemokraterna
på anförda skäl att ett tillägg till policyn skulle göras med följande lydelse: ”Entreprenörernas anställda skall vara garanterade minst de löner och anställningsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal”.
Därefter beslutades att ärendet skulle återremitteras.
Kommunjuristen på kommunledningskontoret har utrett ärendet och kommit fram till
att ett generellt krav på att leverantör i sin verksamhet skall tillämpa viss lönesättning
och vissa anställningsvillkor inte är förenligt med gällande rätt på området och föreslår
avslag.
Kommunjuristen föredrar ärendet på sammanträdet och anför samma som i utredningen.
_____
Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 40
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Upprättat förslag till upphandlingspolicy godkänns att börja gälla från och med 200905-01.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 27
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar att Hässleholms kommuns upphandlingspolicy kompletteras
på lämplig plats i policyn (förslagsvis under punkt 2) med följande tillägg:
”entreprenörernas anställda skall vara garanterade minst de löner och anställningsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal.”
I detta instämmer Per-Åke Purk, v, och Patrik Jönsson, sd.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs yrkande och dels Tommy
Nilssons m. fl yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder Lars-Göran Wibergs, c, yrkande röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons, s, m.fl yrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. Följande röstar ja: Urban Widmark, m, Lars-Göran
Wiberg, c, Pär Palmgren, m, Lars Johnsson, m, Lars Olsson, c, Robin Gustavsson, kd,
John Bruun, fp, Torsten Ising, fv, Peter Groth, mp. Följande röstar nej: Tommy Nilsson,
s, Lena Wallentheim, s, Rune Stensby, s, Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, Patrik
Jönsson, sd.
Reservation
Sverigedemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig skriftligt till förmån
för sitt yrkande.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-11 § 45 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Upprättat förslag till upphandlingspolicy godkänns att börja gälla från och med 200902-01.
Kommunfullmäktige avslår begäran om tillägg till föreslagen upphandlingspolicy.
Tommy Nilsson, s, yrkar att ”Entreprenörernas anställda skall vara garanterade minst de
löner och anställningsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal”.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till framlagt förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs bifallsyrkande och dels på
Tommy Nilssons yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 27
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
Den som stöder Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar
2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja.
Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson, s, reserverar sig.

____________________
Sänt till:
klk – upphandlingsenheten

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 28

Val av ordförande i krisledningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Urban Widmark, m, väljs till ordförande i krisledningsnämnden för resten av mandatperioden.
Ärendebeskrivning

Bo-Anders Thornberg, m, har avsagt sig uppdraget som ordförande i krisledningsnämnden
________________
Sänt till
UW
BAT
Krisledningsnämnden
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 29

Val av ombud i Kommunförbundet Skåne
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Urban Widmark, m, utses till ombud.
Rolf Tronäss, m, utses till ersättare.
Ärendebeskrivning

Bo-Anders Thornberg, m, har avsagt sig uppdraget som ombud i Kommunförbundet
Skåne
___________________
Sänt till
UW
BAT
Kommunförb Skåne
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 30

Val av ledamot i IT-nämnd
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Urban Widmark, m, väljs till ledamot i IT-nämnden.
Ärendebeskrivning

Bo-Anders Thornberg, m, har avsagt sig uppdraget som ledamot i IT-nämnden..

_________________
Sänt till
UW
BAT
IT-nämnd
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 31

Val av ledamot i socialnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Till ny ledamot i socialnämnden utses Ann Jonsson, FV, Spettgatan 4, 281 53 Finja.
Ärendebeskrivning

Anita Geivald, FV, avsäger sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
_________________
Sänt till
AJ
AG
Sn
Pk
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 32

Val av huvudman i Snapphanebygdens sparbank
Beslut

Till ny huvudman utses Richard Bernsheim, m, Ekstigen 4, 280 22 Vittsjö, t o m sparbanksstämman 2011.
Ärendebeskrivning

Snapphanebygdens sparbank hemställer att ny huvudman utses efter Leif Troedsson, m,
som faller för åldersstrecket. Valet avser en tid av två år t o m sparbanksstämman 2011.

_________________
Sänt till
Snapphanebygdens sparbank
RB
LT
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 33

Motion om terapihundar
Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen till omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson, sd, har inlämnat en motion om terapihundar i äldreomsorgen.
Han yrkar att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur en verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen.

_________________
Sänt till
On

Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 34

Anmälningsärenden
Beslut

Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Intyg om lagakraft från byggnadsnämnden gällande förslag till detaljplan för Lursjöns
camping och badplats, Hästveda. Dnr 2006/824 214
Beslut från länsstyrelsen om prövning av beslut att antaga detaljplan för Ekstaven 2,
Hässleholms kommun. Dnr 2008/255 214
Intyg om laga kraft från byggnadsnämnden om förslag till detaljplan för Ekstaven 2,
Hässleholms kommun. Dnr 2008/225 214
Rapport från omsorgsnämnden daterad den 11/3 2009 till kommunfullmäktige per
081231 över icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service (LSS). Dnr 2009/224 739
Rapport från socialnämnden till kommunfullmäktige för period 081001—081231 över
icke verkställda gynnande beslut. (6 kap 6 h § SoL). Dnr 2009/208 700
Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd – Kristianstads kommuns revisorer.
2009/279 109
Douglas Roth anmäler att budgeten kommer att behandlas först 30/11 heldag och ej
heldag 15/6
Inbjudan till tillväxtdag . Anmälan

Justering

Utdraget bestyrkes

