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2014-10-22

Kommunstyrelsen

Ändring av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt:
Ärende 8 om "Försäljning av Åldermannen 3 i Tyringe" utgår.
Ärende om "Svar på revisionsrapport avseende delårsrapport januari – augusti
samt helårsprognos 2014" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende
18.
Ärende om "Skattesatsen 2015" läggs till föredragningslistan och behandlas som
ärende 19.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/1016 130

Kommunstyrelsen

§ 199
Samordnare flyktingfrågor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inrätta en tjänst
som samordnare i flyktingfrågor fr.o.m. 2015-01-01.
Tjänsten skall arbeta på uppdrag av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen,
placeras vid kommunledningskontoret eller den förvaltning som
kommunstyrelsen anser vara lämplig.
Finansiering hanteras i budgetberedningen 2015.
Reservationer
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande.
Yrkande
Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Per-Åke Purk (V)
instämmer i detta yrkande.
Ulf Erlandsson (SD) yrkar att arbetsutskottets förslag skall avslås.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels om arbetsutskottets förslag skall bifallas,
dels om det skall avslås och finner att det skall bifallas.
Beskrivning av ärendet
Antalet flyktingar som kommer till Sverige förväntas öka de kommande åren på
grund av konflikter i Syrien, Eritrea, Afghanistan, Irak och Somalia m.fl. länder.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/1016 130

Kommunstyrelsen

Forts. § 199
Enligt Migrationsverkets senaste prognos (juli 2014) ökar antalet asylsökande till
Sverige från 57 000- 70 000 asylsökande till 75 000- 89 000 2014. Prognosen för år
2015 höjs också, från 52 000- 70 000 asylsökande till 64 000- 94 000.
Prognosen för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar för år 2014 höjs
från 4 400 till 6 500. Prognosen för år 2015 är 6 500.
För att möta det ökade behovet av platser har Migrationsverket under 2013 och
2014 etablerat/håller på att etablera flera nya anläggningsboenden i Hässleholms
kommun. Etableringarna gör att fler barn behöver beredas skolgång och att fler
personer kommer att få rätt till bostad, sfi, samhällsorientering, försörjningsstöd,
omsorg, god man m m.
Arbetet med att ta emot nyanlända är delat på fem olika kommunala förvaltningar
och när antalet nyanlända i kommunen ökar, ökar även behovet av samordning av
de olika förvaltningarnas arbete med nyanlända. Det skulle också behövas en
central funktion som representerar Hässleholms kommun vid kontakter med
andra myndigheter och som har överblick över och utvecklar kvaliteten i
kommunens mottagande. En samordnare för flyktingfrågor skulle kunna fylla en
sådan funktion.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08, § 176 föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inrätta en tjänst som
samordnare i flyktingfrågor fr.o.m. 2015-01-01.
Tjänsten skall arbeta på uppdrag av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen,
placeras vid kommunledningskontoret eller den förvaltning som
kommunstyrelsen anser vara lämplig och finansiering hanteras i
budgetberedningen 2015.
_____________________
Sänt till:
Omsorgsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling
Socialförvaltningen

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/921 164

Kommunstyrelsen

§ 200
Överenskommelse om Frivilliga resursgrupper (FRG)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal samt överenskommelse mellan
Hässleholms kommun och Civilförsvarsförbundet i Hässleholm och att ge
kommunens säkerhetschef i uppdrag att underteckna och följa upp
överenskommelsen.
Kostnaden för övningar och reflexvästar tas från det statsbidrag som Hässleholms
kommun årligen erhåller från staten för kris- och beredskapsarbete.
Beskrivning av ärendet
FRG är en frivillig resurs för kommunal krishantering och finns idag i 110 av
Sveriges 290 kommuner. Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands
för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Bara
de senaste veckorna har den stora skogsbranden i Västmanland och
översvämningarna i Halland fått många kommuner och regioner att fundera och
diskutera den egna krisberedskapen.
Civilförsvarsförbundet i Hässleholm vill teckna en överenskommelse med
Hässleholms kommun om att införa frivilliga resursgrupper i kommunen.
Civilförsvarsförbundet vill grundutbilda 50 resurspersoner till FRG under en
femårsperiod till att medverka i kommunens krisorganisation och utföra uppgifter
vid samhällsstörningar.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08, § 177 att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna avtal samt överenskommelse mellan Hässleholms
kommun och Civilförsvarsförbundet i Hässleholm och att ge kommunens
säkerhetschef i uppdrag att underteckna och följa upp överenskommelsen.
Kostnaden för övningar och reflexvästar tas från det statsbidrag som Hässleholms
kommun årligen erhåller från staten för kris och beredskapsarbete.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes

6(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/921 164

Kommunstyrelsen

Forts. § 200

_____________________
Sänt till:
Räddningstjänsten

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2013/1039 100

Kommunstyrelsen

§ 201
Skyddat arbete (OSA) i Hässleholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-23, § 226 att resultatet av satsningen på
OSA-platser (offentligt skyddat arbete) skall redovisas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen gav 2013-10-03, § 197 kommunens förvaltningar i uppdrag att
ta fram 20 OSA-platser som skall användas löpande för personer med
försörjningsstöd. De kommunala bolagen rekommenderades att ta fram platser
för OSA-anställningar. Eftersom många av de personer som är aktuella för OSAplatser har en komplex problembild har det inte varit möjligt att ha fasta platser
som används löpande. Varje plats har istället anpassats efter den enskildes
kunskaper och personliga förutsättningar att klara arbetsuppgifterna. Sett till
antalet tillgängliga OSA-platser har man nått över målet.
22 anställningsavtal är tecknade för OSA-anställning. Ca 5 av anställningarna har
avslutats i förtid p.g.a. ohälsa. När en anställning avslutas görs om möjligt försök
att hitta en ny lämplig plats.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08, § 178 att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna rapponen.

_____________________
Sänt till:
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling
Socialförvaltningen

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/1054 434

Kommunstyrelsen

§ 202
Hjorthägn inom del av Finjasjö Park (f.d. P2
kasernområde)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Avveckla hjorthänget



Ta bort färister och staketet runt f.d. kasernområdet

Reservationer
Lars Arvidsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Peter Groth (MP) medges lägga bilagd protokollsanteckning.
Yrkande
Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.
Ulf Erlandsson (SD) yrkar att tekniska utskottets förslag skall avslås.
Lars Arvidsson (FP) yrkar att tekniska utskottets förslag skall bifallas med tillägget
att tekniska utskottet ges i uppdrag att nogsamt beakta möjligheten att göra ett
nytt mindre hägn inom område som utmärks som natur i planprogrammet.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet skall bifallas, dels om det skall
avslås och finner att det skall bifallas.
Votering begärs.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/1054 434

Kommunstyrelsen

Forts. § 202
Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill att ärendet skall
bifallas röstar ja. Den som vill att ärendet skall avslås röstar nej."
13 ja-röster och 2 nej-röster lämnas.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, Robin Gustavsson, Urban Widmark,
Cecilia Tornerefelt, Lars Johnsson, Lars Arvidsson, Lena Svensson, Lena
Wallentheim, Joachim Fors, Irene Nilsson, Tommy Nilsson, Per-Åke Purk och
Pär Palmgren.
Följande röstar nej: Karina Jannerstig och Ulf Erlandsson.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att bifalla tekniska utskottets förslag.
Ordförande ställer därefter beträffande Lars Arvidssons yrkande proposition på
dels bifall och dels avslag och finner det avslaget.
Beskrivning av ärendet
I takt som exploateringsgraden ökar inom f.d. kasernområdet, bl.a. pågående
detaljplanarbete gällande Artilleristen 2 m.fl., ifrågasätts hjorthägnet allt mer. Det
är olämpligt att ha ett hjorthägn inom område för bostäder, kontor, skol och
småindustriändamål.
Finjasjö parks dovhjortar har varit ett uppskattat och trevligt inslag i miljön för
området. Hjortbeståndet är ca 50 djur och varje år skjuts ca 10 djur för att
bibehålla detta antal. Detta enligt Jordbruksverkets anvisningar för hägnet.
Hjortarnas vara eller inte vara har diskuterats allt sedan HIBAB och sedermera
kommunen övertog området. I planprogrammet för området som antogs 2010
sägs ”Att staketet tas bort är en förutsättning för att området skall kunna utvecklas
och integreras med resten av staden.”
Situationen för Finjasjö Parks hjorthägn blir allt svårare och möjligheten att
behålla det blir mindre efterhand som problemen hopar sig.
Som det är i dag har kommunen inte rådighet över stängslet överallt då fastigheter
styckats av och sålts utan beaktan av hägnet. Stängslet går över privat mark på
några ställen.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/1054 434

Kommunstyrelsen

Forts. § 202
Ärendets tidigare behandling
Tekniska utskottet beslutade 2014-09-17, § 171 att föreslå kommunstyrelsen att:


Avveckla hjorthänget



Ta bort färister och staketet runt f.d. kasernområdet

Bilaga:
Protokollsanteckning, Peter Groth (MP)

_____________________
Sänt till:
Tekniska avdelningen

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes

11(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/1057 250

Kommunstyrelsen

§ 203
Godkännande av markanvisningsavtal för
Åldermannen 3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Godkänna markanvisningsavtalet för Åldermannen 3, mellan Hässleholms
kommun och GIFAB (org.nr. 556499-4142).



Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga
handlingar.

Beskrivning av ärendet
Tekniska avdelningen har anordnat en markanvisningstävling för Åldermannen 3.
GIFAB:s förslag har vunnit tävlingen och kommunen avser anvisa Åldermannen
3 till GIFAB genom bilagt markanvisningsavtal. GIFAB har undertecknat och
godkänt avtalet.
För markanvisningsområdet krävs endast anslutningar och en omgestaltning av
Åparksgatan. Kostnaden för omgestaltningen är beräknad till 456 000 kr varav
exploatören skall stå för maximalt 270 000 kr, resterande står kommunen för. I
övrigt hänvisas till avtalet. Kostnader som ej belastar exploatören är detaljplan och
rivning av tidigare bebyggelse.
Som ett led i genomförandet av markanvisningsavtalet så har Tekniska
avdelningen upprättat ett köpeavtal för Åldermannen 3 som GIFAB har godkänt
och undertecknat. Denna försäljning kommer enligt gällande delegation att
beslutas och undertecknas av tekniska utskottet och bifogas endast som en kopia i
beslutsunderlaget. Försäljningen av Åldermannen 3 skall inte ske förrän
markanvisningsavtalet är godkänt och undertecknat av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/1057 250

Kommunstyrelsen

Forts. § 203
Ärendets tidigare behandling
Tekniska utskottet beslutade 2014-09-17, § 165 att föreslå kommunstyrelsen att:


Godkänna markanvisningsavtalet för Åldermannen 3, mellan Hässleholms
kommun och GIFAB (org.nr. 556499-4142).



Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga
handlingar.

_____________________
Sänt till:
GIFAB
Tekniska avdelningen

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/307 040

Kommunstyrelsen

§ 204
Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens
verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en uppföljning av de åtgärder som barn- och
utbildningsnämnden redovisar i sitt svarsyttrande.
Barn- och utbildningsnämnden skall senast den 21 september 2015 redovisa vilka
åtgärder som har genomförts för att:





Säkerställa ämnesbehörigheten hos pedagogerna och tillgången till en
samlad elevhälsa
Öka måluppfyllelsen och likvärdigheten
Förändra och utveckla resursfördelningen
Stärka ekonomistyrningen av gymnasieverksamheten

Barn- och utbildningsnämnden skall även redogöra för de verksamhetsmässiga
och ekonomiska effekterna av dessa åtgärder.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-10-17, § 223, att genomföra en
genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet avseende ekonomi
och måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen önskade ta del av nämndens yttrande kring den genomlysning
som var genomförd. I yttrandet skulle följande frågeställningar besvaras:





Hur säkerställer nämnden ämnesbehörigheten hos pedagoger och
tillgången till en samlad elevhälsa i kommunens grundskolor?
Hur arbetar nämnden för att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten?
Hur kommer nämnden att förändra och utveckla sin resursfördelning?
Vilka åtgärder planerar nämnden att genomföra för att stärka
ekonomistyrningen av gymnasieverksamheten?

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/307 040

Kommunstyrelsen

Forts. § 204
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med svar på kommunstyrelsens
frågor. Svarsyttrandet innehåller en redovisning av ett antal olika åtgärder som har
genomförts eller skall genomföras under 2014.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08, § 183 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:


Om en uppföljning av de åtgärder som barn- och utbildningsnämnden
redovisar i sitt svarsyttrande.



Att barn- och utbildningsnämnden senast den 21 september 2015 skall
redovisa vilka åtgärder som har genomförts för att:



Säkerställa ämnesbehörigheten hos pedagogerna och tillgången till en
samlad elevhälsa
Öka måluppfyllelsen och likvärdigheten
Förändra och utveckla resursfördelningen
Stärka ekonomistyrningen av gymnasieverksamheten





Barn- och utbildningsnämnden skall även redogöra för de verksamhetsmässiga
och ekonomiska effekterna av dessa åtgärder.

Bilagor:
Bilaga 1-4 till barn- och utbildningsförvaltningens Yttrande över genomlysning av
barn- och utbildningsnämndens verksamhet

_____________________
Sänt till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Diarie KLK- uppdrag BUN 2015-09-21

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/882 040

Kommunstyrelsen

§ 205
Omdisponering av budgetmedel för IT-tjänster
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:


Nämndernas/förvaltningarnas budgetramar skall tillföras 13 897 086
kronor för IT-tjänster 2014.



Tillskottet finansieras dels genom att omdisponera 9 691 470 kronor från
IT-avdelningens budget dels genom att ianspråkta 4 205 616 kronor från
anslaget Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband
med investeringar med anslagstyp l.



Omdisponering av budgetmedel för IT-tjänster skall beaktas i budgeten
för år 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt den 14 december 2011, § 293, att överföring av
datorutrustning skulle ske till IT-avdelningen. IT-chefen fick samtidigt i uppdrag
att inom befintlig budgetram omfördela budgetmedel till förvaltningarna eftersom
IT-avdelningen inte skulle ha någon budget utan ta ut avgifter som täckte
kostnaderna. I ärendet presenterades hur denna omfördelning skulle se ut och att
det var ett nollsummespel. Det visade sig sedan att uppgiften om antalet datorer
inte stämde och att det främst gällde barn- och utbildningsförvaltningen. Det
innebar att den omfördelning som presenterades i ärendet inte stämde och inte
kunde genomföras. Under 2012 och 2013 har därför förvaltningarna fått avdrag
på sina internfakturor istället för att budgetmedel omfördelats.
Under våren 2014 har IT-chefen och representanter på ekonomiavdelningen
arbetat fram ett förslag till omfördelning av budgetmedel från IT-avdelningen till
förvaltningarna. Det bygger på det antal datorer, konton, telefoner med mera som
fanns per 31 augusti 2014. Genomgång har gjorts av IT-avdelningens kostnader
och varje tjänst har prissatts. Volymerna har säkerställts genom att förvaltningarna
gett sitt godkännande så att rätt antal datorer och konton ligger till grund för
budgetväxlingen.
Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/882 040

Kommunstyrelsen

Forts. § 205
I samband med överföringen av datorutrustning till IT-avdelningen bestämdes att
utbytestakten skulle vara 4 år. Anledningen till det är att datorer och annan ITutrustning skall lyftas till en rimlig kvalitetsnivå som medger en effektiv
verksamhetsutövning inom vård, skola, omsorg med flera.
Sedan 2011 har IT-avdelningen fått 4,5 miljoner kronor 2012, 7 miljoner kronor
2013 samt 10 miljoner 2014 för utbyte av datorer med anslagstyp 2. Det innebär
att kapitalkostnaderna under 2014 kommer att ha ökat med cirka 4,8 miljoner
kronor jämfört med 2011, vilket i sin tur innebär att när IT-avdelningen i sitt pris
debiterar förvaltningarna för sina ökade kapitalkostnader så har förvaltningarna
förmodligen inte så mycket medel i sina budgetramar eftersom utbytestakten på
många förvaltningar varit betydligt längre än 4 år. Visserligen har förvaltningarna
vissa medel i budgetramen men det är omöjligt för IT-avdelningen och
ekonomiavdelningen att få fram en rättvisande bild.
IT-avdelningens totala kostnader 2014 för kommunen beräknas uppgå till 23 625
886 kronor. IT-avdelningens budget för 2014 uppgår till 9 691 470 kronor
(inklusive löneökningskompensation) och skall fördelas ut till förvaltningarna.
Nettobudgeten för IT-strategi för 2014 uppgår till 5 429 000 kronor och kommer
inte att fördelas ut till förvaltningarna utan ligger kvar på
kommunledningskontoret. Budgetposterna utgörs av kostnader för IT-strateg,
fiber till byn, PRIOS, kapitalkostnader med anslagstyp l samt förbindelse och
aktivt nät.
Förvaltningarna betalade 9 398 800 kronor till IT-avdelningen 2013. Barn- och
utbildningsnämnden har redan tillförts 330 000 kronor 2014 för kostnader för
utökade datorer på Västerskolan. Ekonomiavdelningen föreslår att förvaltningarna
utöver de 9 691 470 kronor som finns i IT-avdelningens budget tillförs 4 205 616
kronor för att nämnderna/förvaltningarna skall stå för samma kostnad som för
2013.
Ekonomiavdelningen föreslår att tillskottet 2014 på 4 205 616 kronor finansieras
ur anslaget Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband med
investeringar med anslagstyp l.
Med detta upplägg blir det för 2014 så att eventuella utökningar som skett av
datorer, konton, servar med mera blir en fri nyttighet, men eftersom beräkning av
priserna för tjänsterna samt antalet datorer och konton med mera inte var
framtagna på samma sätt som nu för 2014 är det svårt att få till ett annat upplägg.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/882 040

Kommunstyrelsen

Forts. § 205
Det vi vet idag är att i budgeten finns 10 miljoner kronor per år för utbyte av
datorer för att hålla en utbytestakt på 4 år och det kommer att innebära att
kapitalkostnaderna kommer att vara cirka 11 miljoner kronor per år när vi kommit
i fas. Detta skall jämföras med de cirka 4,8 miljoner kronor som
kapitalkostnaderna är 2014. Det måste alltså till ett beslut om nämnderna/
förvaltningarna skall stå för denna kostnadsökning eller om medel
skall tillskjutas i systemet tills vi är i fas. Det är också viktigt att principer tas fram
avseende hur utökningar skall hanteras framöver. Skall det finansieras av
förvaltningarna själva och i så fall skall det finnas undantag för vissa verksamheter,
till exempel på det sätt som skedde med utökningen av datorer på Västerskolan.
Det måste även tas fram riktlinjer för hur IT-utrustning som utsätts för
stöld/skadegörelse skall hanteras.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08, § 191 föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:


Nämndernas/förvaltningarnas budgetramar skall tillföras 13 897 086
kronor för IT-tjänster 2014.



Tillskottet finansieras dels genom att omdisponera 9 691 470 kronor från
IT-avdelningens budget dels genom att ianspråkta 4 205 616 kronor från
anslaget Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband
med investeringar med anslagstyp l.



Omdisponering av budgetmedel för IT-tjänster skall beaktas i budgeten
för år 2015.

_____________________
Sänt till:
Ekonomiavdelningen
IT-avdelningen

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/636 007

Kommunstyrelsen

§ 206
Svar på revisionsrapport om granskning av
förskolornas systematiska kvalitetsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga barn- och
utbildningsnämndens yttrande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat
förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Syftet med granskningen har varit
att bedöma huruvida barn- och utbildningsnämnden säkerställer att förskolorna
bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med lag och läroplan.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08, § 187 föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lägga barn- och
utbildningsnämndens yttrande till handlingarna.

_____________________
Sänt till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Revisionen

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/637 007

Kommunstyrelsen

§ 207
Svar på revisionsrapport om granskning av barn- och
utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga barn- och
utbildningsnämndens yttrande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat
tillsynen av fristående förskolor. Granskningens syfte har varit att belysa och
bedöma huruvida barn- och utbildningsnämnden säkerställer tillsyn av fristående
förskoleverksamheter i enlighet med skollagens krav.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08, § 188 föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lägga barn- och
utbildningsnämndens yttrande till handlingarna.

_____________________
Sänt till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Revisionen

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2013/1203 101

Kommunstyrelsen

§ 208
Svar på motion angående försäljning av Hovdala
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Protokollsanteckning
Peter Groth (MP) medges lägga bilagd protokollsanteckning.
Yrkande
Lars Johnsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Tommy Nilsson (S)
instämmer i detta yrkande.
Beskrivning av ärendet
Jeanette Thelander (MP) har i kommunfullmäktige väckt en motion om
försäljning av Hovdala. I motionen yrkas på anförda skäl att kommunens
fastighet Tormestorp 5:31, "Hovdalaområdet", skall säljas och att
kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda "hur formerna för en sådan
försäljning kan gå till".
Fastigheten Tormestorp 5:31, har en areal av 2 100 hektar, varav 1 400 hektar är
skog. Kommunen förvärvade fastigheten av försvarsmakten och den kom i
HIBAB:s ägo 2005. Av beslutad skogsbruksplan från 2008 framgår att bolagets
målsättning är att öka lövskogen, inte bara som andel av den totala skogen, utan
också i absoluta tal (skogskubikmeter). År 2018 kommer det således att finnas
mer skog än idag och ökningen kommer helt att vara lövskog. Motionen ger
intryck av att andelen barrskog kommer att öka, men så är alltså inte fallet.
Hösten 2011 skedde en slutavverkning på 8,5 hektar i den nordvästra delen av
fastigheten. Beståndet där bestod av blandskog och har nyttjats av försvarsmakten
som bivackskog och framryckningsterräng och har därvid fått diverse skador. Vid
avverkningen utförde entreprenören inte sitt uppdrag på bästa sätt genom att den
inte lämnade tillräckligt många naturträd och man brast därigenom i
naturvårdshänsyn.
Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2013/1203 101

Kommunstyrelsen

Forts. § 208
Vidare försummade man att lämna in en avverkningsanmälan
till skogsstyrelsen. Denna försummelse är polisanmäld. Frågan om brott är
begånget har därmed blivit föremål för polisutredning. Det handlar alltså inte om
flera fall av påstådd olaglig avverkning, som motionären påstår, utan om endast ett
fall. Varken HIBAB eller någon annan med anknytning till kommunal verksamhet
är misstänkt för något brott i samband med avverkningen.
Av ägardirektiven för HIBAB framgår bland annat följande. Bolaget skall på
marknaden till företag och andra tillhandahålla mark och lokaler med hög
attraktionskraft. Detta kan ske genom försäljning eller upplåtelse. Bolaget får även
äga annan mark eller andra lokaler om detta bedöms vara av intresse för ägaren.
Bolaget skall vara utvecklingsinriktat på så sätt att det i sin verksamhet bidrar till
uppfyllandet av kommunens vision att Hässleholm kan växa, utvecklas och vara
en attraktiv kommun att leva i. Något hinder mot att bolaget äger ifrågavarande
fastighet, med utgångspunkt i vad som stadgas rörande bolagets verksamhet,
föreligger därmed inte om ägaren, alltså kommunen, bedömer det vara av intresse.
Sammanfattningsvis bedömer kommunledningskontoret att fastigheten förvaltas
på ett bra sätt av HIBAB och att vad motionären åberopat inte utgör skäl för en
försäljning. Motionen bör därför avslås.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08, § 189 föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilaga:
Protokollsanteckning, Peter Groth (MP)
Motionen
_____________________
Sänt till:

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/1154 007

Kommunstyrelsen

§ 209
Svar på revisionsrapport avseende delårsrapport
januari – augusti samt helårsprognos 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta svaren till revisionen som sina egna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Hässleholms kommun
gjort en översiktlig granskning av delårsrapport januari - december samt
helårsprognos 2014. Enligt kommunallagen (SFS, 2012:800, KL) 9:9 a § skall
revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Nedan ger ekonomiavdelningen svar på den synpunkt som
revisorerna gett på rapporten.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är förenligt med
fullmäktiges mål.
Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning. I synnerhet bör det finnas en
ökad samstämmighet mellan finansiella målsättningar och den av fullmäktige
antagna årsbudgeten. Syftet med kommunens målstyrningsmodell är som bekant
att skapa en struktur för god ekonomisk hushållning och därigenom säkerställa att
kommunens resurser används på ett demokratiskt, effektivt och hållbart sätt.

_____________________
Sänt till:
Ekonomiavdelningen
Revisionen

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

2014/1161 040

Kommunstyrelsen

§ 210
Skattesatsen 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå komunfullmäktige att den kommunala
skattesatsen för 2015 skall vara oförändrad på 21,06 kronor.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beskrivning av ärendet
I kommunallagens 8 kapitel, § 6 står följande: "Förslag till budget skall upprättas
av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året."
Eftersom 2014 är ett valår har det bestämts att kommunstyrelsen skall ta budgeten
i november. Därför måste ett särskilt beslut om skattesatsen tas före oktober
månads utgång i kommunstyrelsen. Den plan som kommunfullmäktige antagit för
2015 bygger på en oförändrad skattesats och budgetberedningens förslag till
Strategisk plan med budget 2015-2018 är ännu inte klar. Därmed föreslås det att
den kommunala skattesatsen för 2015 skall vara oförändrad på 21,06 kronor.

_____________________
Sänt till:
Ekonomiavdelningen
Kommunal författningssamling

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-10-22

Kommunstyrelsen

§ 211
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor
Ingen information fanns att lämna.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes

Diarienummer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

Kommunstyrelsen

§ 212
Information/beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete
Ingen information fanns att lämna.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

Kommunstyrelsen

§ 213
Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till
handlingarna:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-08, §§ 176-192
Tekniska utskottets protokoll 2014-09-24, §§ 172-174
Tekniska utskottets protokoll 2014-09-17, §§ 161-171

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

Kommunstyrelsen

§ 214
Övriga anmälningar
Förslag till beslut
Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till
handlingarna:
2014/973 040
Ekonomiavdelningen– Totalrapport kapitalförvaltning 31 augusti 2014.
2014/1111 040
Ekonomiavdelningen– Totalrapport kapitalförvaltning september 2014.
2014/1110 040
Ekonomiavdelningen– Finansrapport september 2014.
2014/1071 040
Ekonomiavdelningen– Budgetuppföljning september 2014.
2014/1049 012
Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige i Perstorps kommun, § 59
angående Leaderorganisationen.
2014/1058 114
Brev till kommuner och samverkanspartners– Beslut om geografisk indelning av
Polisregion Syd, Polismyndigheten.
2014/1065 214
Vindkraftsfrågan på Nävlingeåsen– Brev till byggnadsnämndens ordförande Mats
Sturesson.
2013/707 007
Kammarrätten i Göteborg– Dom i överklagat beslut gällande förvaltningsrätten i
Malmös beslut 2014-05-20, mål nr 6440-13, avseende laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd och
förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

Kommunstyrelsen

Forts. § 214
2014/944 011
Länsstyrelsens beslut 2014-10-07 att bevilja Qstar Försäljning AB tillstånd att
använda kamera för övervakning enligt kameraövervakningslagen.
Sammanträdesprotokoll från Arbetsmarknad- och integrationsutskottet 2014-0827, §§ 1-7.
2014.4499
Sveriges Kommuner och Landsting– Skrift ”Tillgängligt för alla”, om arbetet med
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
2014.4717
Kommunsförbundet Skåne– Informationsmaterial till Skånes kommuner om
möjlighet att ansöka om att bli certifierad som forskningskommun inom miljö och
samhällsplanering.
2014.4396
Svenska kraftnät– Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i stamnätet.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-22

Kommunstyrelsen

Information
Socialnämndens ordförande Robin Gustavsson informerade ledamöterna om
Kristallnatten som kommer att uppmärksammas den 9 november kl. 18.00.

Kommunstyrelsen
Justering PP RG

Utdraget bestyrkes
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