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Diarienummer

2010-06-16

§ 95

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner följande ändring av föredragslistan:
-

Justering

Ärende ”Avsiktsförklaring gällande lokalisering av underhållsdepå för persontåg
inom Hässleholms kommun” läggs till i föredragningslistan som ärende nr 33.
Ärende ”Huvudavtal mellan Hässleholms kommun och Hässleholm Teknik AB”
läggs till i föredragningslistan som ärende nr 34.
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-06-16
2010/293 040

§ 96

Kulturhuset 10 år
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kulturnämnden får 238 000 kronor i driftbidrag och 100 000 kronor i
investeringsbidrag med anslagstyp 1 till aktiviteter för att fira att kulturhuset fyller 10
år.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader respektive ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda investeringar.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på ärendet.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag och dels Patrik Jönssons yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm Kulturhus firar 10 år i år och med anledning av detta vill
kulturförvaltningen bjuda in till festdag den 28 december 2010. Förslaget innebär att
huset ska fyllas av aktiviteter för stora och små; föreställningar, konserter,
författarbesök, invigning av ett nytt rum för de allra minsta med mera. Kostnaden för
jubileumsdagen beräknas uppgå till 338 000 kronor, varav 238 000 kronor i
driftkostnader och 100 000 kronor i investeringskostnader för ”rum för de allra minsta”.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 113 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen beslutar följande:
Kulturnämnden får 238 000 kronor i driftbidrag och 100 000 kronor i
investeringsbidrag med anslagstyp 1 till aktiviteter för att fira att kulturhuset fyller 10
år.

Justering
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Diarienummer

2010-06-16
Forts. § 96

2010/293 040
Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
_____________________
Sänt till:
Kn
klk – ekonomi- och personalavd

Justering
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Diarienummer

2010-06-16
2010/375 011

§ 97

Förflyttning av verksamheten på arbetsmarknadsenheten till
kasern Lybecker i Finjasjö Park
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling medges att hos tekniska
kontoret beställa ombyggnad av lokalerna i kasern Lybecker i Finjasjö Park, för att efter
genomförd ombyggnad flytta in arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar återremiss av ärendet.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I detta instämmer
Tommy Nilsson (S).
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på arbetsutskottets förslag till vilket Lars-Göran Wiberg
och Tommy Nilsson yrkat bifall och med redaktionell ändring av beslutsmeningen och
finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknadsenheten bedriver idag sin verksamhet på Transportgatan 4,
fastighetsbeteckning Intendenten 3. Den tillgängliga lokalytan uppgår till 3 294 m²,
varav en avsevärd del är lagerlokaler. Kostnaden för lokalerna uppgick 2009 till 2 760
tkr inkl. driftskostnader. Arbetsmarknadsenheten använder bara hälften av lokalytorna.
Lokalerna är därför inte ändamålsenliga för den verksamhet som finns där.
Arbetsmarknadsenheten vill därför flytta sin verksamhet till mindre och mer
ändamålsenliga lokaler. Lokalerna i kasern Lybecker i Finjasjö Park är efter
ombyggnad ändamålsenliga för verksamheten.
HIBAB har inkommit med en offert avseende kasern Lybecker i Finjasjö Park. Den
tillgängliga ytan i de aktuella lokalerna motsvarar ca 1 500 m2. Innan lokalerna kan tas
i bruk krävs en ombyggnation av lokalerna.

Justering
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Diarienummer

2010-06-16
Forts. § 97

2010/375 011
Efter ombyggnaden beräknas kostnaderna för hyra inkl värme, el och va att uppgå till
ca 2,3 mkr per år. Hyresavtalet ska löpa på 10 år. Detta ska jämföras med 2 760 tkr som
var kostnaden för nuvarande lokaler under 2009. Hyresavtalet för de nuvarande
lokalerna går ut 2011-12-31, vilket innebär att förvaltningen kan komma att belastas
med hyra för båda lokalerna under ett antal månader. Det kommer även att behövas
investeringsmedel för inköp av möbler och annan utrustning.
Lokalerna i kasern Lybecker erbjuder bättre utvecklingsmöjligheter för
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Det kommer att finnas ändamålsenliga utrymmen
för konferens och utbildning.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 114 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen beslutar följande:
Förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling kan hos tekniska kontoret
beställa ombyggnad av lokalerna i kasern Lybecker i Finjasjö Park, för att efter
genomförd ombyggnad flytta in i arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
____________________
Sänt till:
ak
tk

Justering
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Diarienummer

2010-06-16
2010/349 040

§ 98

Uppföljning intern kontroll 2010 för förvaltningen
arbetsmarknad & och kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutvecklings uppföljning av intern kontroll
2010 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har gjort uppföljning av intern
kontroll 2010.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 115 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutvecklings uppföljning av intern kontroll
2010 godkänns.
____________________
Sänt till:
Ak-förvaltn.
Klk-ek o persavd
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Diarienummer

2010-06-16
2010/316 179

§ 99

Förslag till överenskommelse angående samverkan mellan
kommun och polis
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar förslag till överenskommelse angående samverkan mellan
kommun och polis.
Beskrivning av ärendet

För att öka tryggheten och säkerheten i Hässleholms kommun krävs samarbete över
organisationsgränser och redan idag sker samarbete mellan kommun och polis inom
flera områden. Samverkan kan dock utvecklas och föreslag överenskommelse syftar till
att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis.
I fjol undertecknades en överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis.
Överenskommelsen har utvärderats av båda parter och resulterat i en ny version. Utifrån
en gemensam problembild och arbete i projektform skall konkreta åtgärder göras för att
öka tryggheten och säkerheten samt minska brottsligheten.
Överenskommelsen skall årligen revideras och godkännas av kommunstyrelsen och
polisområdeschefen.
Representanter från räddningstjänsten informerar i kommunstyrelsen om avtalet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 117 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen antar förslag till överenskommelse angående samverkan mellan
kommun och polis.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
rtj
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Diarienummer

2010-06-16
2010/73

040

§ 100

Nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollplan för 2010
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen tar här emot nämndernas samt kommunstyrelsens
förvaltningars interna kontrollplan för 2010.
2. Kommunstyrelsen ger arbetsmarknad och kompetensutvecklingsförvaltningen
samt kulturnämnden i uppdrag att komplettera sin interna kontrollplan med
verksamhetskontroller och därefter skicka in den kompletterade planen till
ekonomistaben, för beredning av nytt ärende till kommunstyrelsen.
3. Kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen samt tekniska
kontoret får i uppdrag att göra en ny kontroll av fjolårets kontrollmoment där det
fanns brister även om det inte finns med i planen för 2010 samt redogöra för
detta i sin respektive granskningsrapport.
Beskrivning av ärendet

För alla nämnders och förvaltningars interna kontrollplaner för 2010 har en avstämning
gjorts att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den interna kontrollplanen för 2010 är antagen i respektive nämnd.
Framtagen mall för intern kontroll används
Planen innehåller det som framgår i reglerna.
De kontrollmoment som innehöll brister 2009 återkommer i planen för 2010.
Planen innehåller verksamhetskontroller
Kontrollmomenten varieras

1. Samtliga nämnder och förvaltningar har lämnat in sin interna kontrollplan för 2010
och planen är antagen i respektive nämnd alternativt kommunstyrelsen.
2. Den mall som är framtagen för den interna kontrollplanen används inte av alla, men
innehållet är detsamma.
3. Samtliga planer innehåller det som framgår av reglerna.
4. Dialog har förts med kommunledningskontoret och barn- och
utbildningsförvaltningen samt information har skickats till tekniska kontoret om att
kontrollmoment från fjolåret som inte var fullständiga bör kontrolleras igen och
återrapporteras i granskningsrapporten för 2010 även om momentet inte finns med i
planen för 2010.
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Diarienummer

2010-06-16
Forts § 100

2010/73

040

5. Samtal har förts med arbetsmarknad och kompetensutveckling samt information har
skickats till kulturförvaltningen om att komplettera den interna kontrollplanen med
någon eller några kontroller som avser själva verksamheten.
6. Enligt samtal med räddningstjänsten kommer de inför nästa år titta på om något
kontrollmoment är utbytbart. I övrigt sker förändringar av kontrollmomenten.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 124 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen tar här emot nämndernas samt kommunstyrelsens förvaltningars
interna kontrollplan för 2010.
2. Kommunstyrelsen ger arbetsmarknad och kompetensutvecklingsförvaltningen samt
kulturnämnden i uppdrag att komplettera sin interna kontrollplan med
verksamhetskontroller och därefter skicka in den kompletterade planen till
ekonomistaben, för beredning av nytt ärende till kommunstyrelsen.
3. Kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen samt tekniska
kontoret får i uppdrag att göra en ny kontroll av fjolårets kontrollmoment där det
fanns brister även om det inte finns med i planen för 2010 samt redogöra för detta i
sin respektive granskningsrapport.
____________________
samtliga förvaltningar
klk – ekonomi- och personalavdelningen
klk - ekonomistab

Justering
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Diarienummer

2010-06-16
2010/93

048

§ 101

Tätortsbidrag
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna
2. Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret betalar ut tätortsbidraget
för år 2010 till de administrerande föreningarna i Vittsjö, Vinslöv, Sösdala,
Hästveda, Bjärnum och Tyringe
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att inför kommande arrangemang se över
hur valborgsmässo- och nationaldagsfirande i hela kommunen ska finansieras.
Beskrivning av ärendet

Det framgår av de inlämnade handlingarna att bidraget hanteras på ett bra sätt och enligt
gällande reglemente. Bidraget ger ökade förutsättningar för olika aktiviteter på orterna.
Flera av de administrerande föreningarna arbetar fram utmärkta handlingsplaner
avseende aktiviteter under de närmast kommande åren. Dessa aktivitetsplaner arbetas
fram i samverkan med föreningsliv och lokalbefolkning på respektive ort.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 125 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna
2. Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret betalar ut tätortsbidraget
för år 2010 till de administrerande föreningarna i Vittsjö, Vinslöv, Sösdala,
Hästveda, Bjärnum och Tyringe
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att inför kommande arrangemang se över
hur valborgsmässo- och nationaldagsfirande i hela kommunen ska finansieras.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att undersöka
finansiering av firande av valborgsmäss och nationaldagen ska kunna ske.
____________________
klk- utvecklings- och planeringsstab
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Diarienummer

2010-06-16
2010/332 005

§ 102

Konsolidering av IT-resurser
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar den föreslagna projektplanen.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost antog vid sitt sammanträde 2009-12-10 ett förslag till
fördjupat IT-samarbete mellan kommunerna. I detta uppmanas också Hässleholms,
Kristianstad och Ö Göinge kommuner att integrera sina utbildnings- och
administrationsresurser till en gemensam IT-organisation för respektive kommun.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till projektplan, med målsättningen
att ta fram förslag till
 ett gemensamt utbildningsnät för alla skolor.
 en teknisk lösning som gör administrativa system tillgängliga från utbildningsnätet.
 en samordnad IT-organisation för skola och administration.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-5-25 § 126 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsen antar den föreslagna projektplanen.
____________________
klk- IT-driftavdelningen
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Diarienummer

2010-06-16
2010/368 005

§ 103

Verksamhetsberättelse 2009 IT-nämnd Skåne Nordost
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet
avseende tiden 2009-01-01 till och med 2009-21-31.
Hässleholms kommuns revisorer har upprättat granskningsrapport som tillstyrker att
nämnden beviljas ansvarsfrihet.
Ärendets tidigare behandling

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.
____________________
klk- IT-driftavdelningen
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Diarienummer

2010-06-16
2010/385 024

§ 104

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda –
ändring
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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.
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.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 128 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
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2010/385 024
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.
____________________
samtliga nämnder
klk- kanslichefen
kfs
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Diarienummer

2010-06-16
2010/387 019

§ 105

Ökad information och marknadsföring av Hässleholms
satsningar på boendeutveckling
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner att genom en bilaga i Sydsvenska Dagbladet samt i
tidningen Norra Skåne informera om och marknadsföra nya boende- och
kulturprojekt samt designade valstugor. Målgrupp är invånare i Sydvästra Skåne
och Hässleholms kommun.
2. Kommunstyrelsen godkänner finansiering av ovanstående tidning med 230 000
kronor genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm har genom målmedvetna strategiska satsningar på bla Kulturhuset, Norra
Station, Hovdala, Trädhuset, Europaforum, Siesta, Pompeji, Cabaret fått omvärlden,
investerare och byggare att intressera sig för att vilja satsa på nya spännande projekt i
Hässleholm.
För att ytterligare öka omvärldens intresse för Hässleholms kommun, där det händer
spännande saker, skapas till valrörelsen Sveriges snyggaste valstugor, de nya
demokratiska mötesplatserna. Det kommer att hjälpa till att skapa uppmärksamhet för
kommande investeringar och byggprojekt
För att sprida information och marknadsföra Hässleholm behövs riktad marknadsföring
i form av en tidning till medborgare i kommunen. Syftet är att marknadsföra och
profilera Hässleholms kommun med fokus på utveckling genom att berätta om de
designade valstugorna, aktuella byggplaner och även lyfta fram att Hässleholm
Kulturhus fyller 10 år.
Tidningen produceras som en 16-sidig tabloidbilaga och distribueras med Sydsvenska
Dagbladet och Tidningen Norra Skåne den 27 augusti.
Därtill produceras en överupplaga för egen spridning. Kommunikations- och
marknadsstaben ansvarar för projektledning och framtagandet.
Total kostnad för produktion, tryck samt distribution beräknas till 230 tkr Finansiering
sker genom KS oförutsedda.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18 (56)

Diarienummer

2010-06-16
Forts. § 105

2010/387 019
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner att genom en bilaga i Sydsvenska Dagbladet samt i
tidningen Norra Skåne informera och marknadsföra nya boende- och kulturprojekt
samt designade valstugor. Målgrupp är invånare i Sydvästra Skåne och Hässleholms
kommun.
2. Kommunstyrelsen godkänner finansiering av ovanstående tidning med 230 000
kronor genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
____________________
klk - utvecklings- och planeringsstab

Justering

UW

RS
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Diarienummer

2010-06-16
2010/589 001

§ 106

Avtal med Hässleholm Teknik AB om finansiell samordning
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Reviderat avtal om finansiell samordning med Hässleholm Teknik AB godkänns med
en kreditram på 30 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Avtal om finansiell samordning med Hässleholm Teknik AB godkänns med en
kreditram på 10 miljoner kronor.
Beskrivning av ärendet

Den 26 april 2010 beslutade kommunfullmäktige, § 37, om bolagsordning, ägardirektiv
och huvudprinciper för slutreglering för tekniskt bolag i Hässleholms kommun. Bland
annat fastställde kommunfullmäktige (punkt 3 i beslutet) huvudprinciper för
slutreglering mellan kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och
personal och uppdrog (punkt 5) 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.
Som en av huvudprinciperna rörande ekonomi bestämdes att bolaget skulle ha en
kreditram i kommunens koncernkonto på 10 miljoner kronor.
Ett avtal behöver upprättas mellan bolaget och kommunen i vilket de närmare villkoren
för kreditgivningen bestäms. Ett för slag har upprättats av redovisningsenheten.
Villkoren är identiska med de villkor som gäller mellan kommunen och övriga bolag.
Ett reviderat förslag har framlagts daterat 2010-06-15.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 130 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner avtal om finansiell samordning med Hässleholm Teknik
AB.
____________________
Hässleholm Teknik AB
klk – kommunjuristen
klk – kommunchefen
klk - redovisningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Diarienummer

2010-06-16
2010/286 612

§ 107

Ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun (Dnr 32-2010:1757)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Drivkraft Värend AB tillstyrks i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens beslut 2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag, till
vilket Lars-Göran Wiberg (C) yrkat bifall.
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas. I detta instämmer Per-Åke Purk
(V) och Patrik Jönsson (SD).
Peter Groth (MP) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels barn- och utbildningsnämndens förslag, dels
Tommy Nilssons m fl yrkande om att ansökan ska avstyrkas och dels Peter Groths
yrkande om bifall till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande och finner barn- och
utbildningsnämndens förslag bifallet.
Votering begärs
Ordföranden utser barn- och utbildningsnämndens förslag till huvudförslag i
voteringen.
För att utse motförslag ställer han proposition på dels Tommy Nilssons yrkande och
dels Peter Groths yrkande och finner Tommy Nilssons yrkande utsett till motförslag.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som röstar på barn- och
utbildningsnämndens förslag röstar ja. Den som röstar på Tommy Nilssons yrkande
röstar nej.
8 ja-röster och 6 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
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), Urban
Widmark (M). Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune
Stensby (S), Irene Nilsson (S), Per-Åke Purk (V), Patrik Jönsson (SD).
Peter Groth (MP) avstår från att rösta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
Forts. § 107

2010/286 612
Reservation

Miljöpartiets ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt
yrkande. Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för Tommy Nilssons
yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-09 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Drivkraft Värend AB, om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Hässleholms kommun fr.o.m. läsåret 2011/12.
Ansökan avser samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap samt
medier, information och kommunikation, estetiska programmet inriktning estetik och
media, handels- och administrationsprogrammet inriktning handel och service och eloch energiprogrammet, inriktning elteknik. Utbildningsstart planeras till läsåret
2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014 omfattar denna ansökan totalt 180 elevplatser.
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Ärendet har 2010-04-13 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
______________________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr
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Diarienummer

2010-06-16
2010/311 611

§ 108

Ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande och
rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i
Hässleholms kommun (Dnr 31-2010:2033)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Över ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB yttrar sig kommunstyrelsen i enlighet
med barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) och Peter Groth (MP) yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan avstyrks. I detta instämmer Per-Åke Purk (V) och
Patrik Jönsson (SD).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels barn- och utbildningsnämndens förslag och dels
yrkandet om att avstyrka ansökan och finner barn- och utbildningsnämndens förslag
bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller barn- och
utbildningsnämndens förslag röstar ja. Den som vill avstyrka ansökan röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges. 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), Urban Widmark (M), 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

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget
yrkande. Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för
socialdemokraternas yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-16 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Hässleholms kommun från och
med läsåret 2011/12.
Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
Forts. § 108

2010/311 611
Ansökan avser 500 elever och verksamheten ska vara fullt utbyggd 2014.
Ärendet har 2010-04-16 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
__________________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
2010/279 611

§ 109

Ansökan från IT-media och turismgymnasiet i Lund AB om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående
förskoleklass och fristående grundskola i Hässleholms
kommun (Dnr 31-2010:1737)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen yttrar sig över ansökan från IT-media och turismgymnasiet i Lund
AB i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. I detta
instämmer Peter Groth (MP).
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas. I detta instämmer Per-Åke Purk
(V) och Patrik Jönsson (SD).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag
och dels att ansökan ska avstyrkas och finner barn- och utbildningsnämndens förslag
bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller barn- och
utbildningsnämndens förslag röstar ja. Den som vill avstyrka ansökan röstar nej.
9 ja-röster och 6 nej-röster avges. 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), Urban Widmark (M), 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

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt
yrkande. Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för
socialdemokraternas yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-09 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från IT-media och turismgymnasiet i Lund AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Hässleholms
kommun från och med läsåret 2011/12.
Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
Forts. § 109

2010/279 611
Ansökan avser 450 elever och verksamheten ska vara fullt utbyggd 2015.
Ärendet har 2010-04-12 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
_______________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 22/6-10, BUN:s beslut och yttr

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
2010/319 612

§ 110

Ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun (Dnr 32-2010:1742)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Lejonskolan AB avstyrks i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
beslut 2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-20 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasiesärskola i Kristianstads kommun från och med läsåret 2011/12.
Ansökan avser specialutformat program Barn-omsorg-service (4 platser årskurs ett)
med start från och med läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år 2014/2015 med en
omfattning av totalt 16 elever.
Ärendet har 2010-04-21 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
_______________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
2010/312 612

§ 111

Ansökan från Perstorp AB om utökad rätt till bidrag och statlig
tillsyn till en fristående gymnasieskola i Perstops kommun
(Dnr 32-2010:1570)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Perstorp AB tillstyrks i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
beslut 2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och bildningsnämndens förslag. I detta
instämmer John Bruun (FP) och Patrik Jönsson (SD).
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas. I detta instämmer Per-Åke Purk
(V).
Peter Groth (MP) yrkar bifall till barn- och förvaltningens yttrande.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag
och dels yrkandet om att avstyrka ansökan och finner nämndens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller barn- och
utbildningsnämndens förslag röstar ja. Den som vill avstyrka ansökan röstar nej.
9 ja-röster och 5 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
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), Urban
Widmark (M), Patrik Jönsson (SD). Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena
Wallentheim (S), Rune Stensby (S), Irene Nilsson (S), Per-Åke Purk (V).
Peter Groth (MP) avstår från att rösta.
Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-16 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Perstorp AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid fristående
gymnasieskola i Perstorps kommun från och med läsåret 2011/12.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
Forts. § 111

2010/312 612
Ansökan avser teknikprogrammet inriktning produktionsteknik (10 platser årskurs 1)
med en omfattning av totalt 30 elever. Utbildningsstart planeras till läsåret 2011/2012,
fullt utbyggt år 2013/2014.
Skolan har sedan tidigare tillstånd för specialutformat industriprogram.
Ärendet har 2010-04-19 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
_______________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
2010/324 612

§ 112

Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun (Dnr 32-2010:1955)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB tillstyrks i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens beslut 2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. I detta
instämmer John Bruun (FP).
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas. I detta instämmer Per-Åke Purk
(V) och Patrik Jönsson (SD).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag
och dels Tommy Nilssons m fl yrkande om att avstyrka ansökan och finner barn- och
utbildningsnämndens förslag bifallet.
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller barn- och
utbildningsnämndens förslag röstar ja. Den som vill avstyrka ansökan röstar nej.
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
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), Urban
Widmark (M), 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

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt
yrkande. Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för
socialdemokraternas yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-21 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun från och med läsåret 2011/2012.
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-06-16
Forts. § 112

2010/324 612
Ansökan avser omformning av befintlig specialutformat program till teknikprogrammet
inriktning informations- och medieteknik. Utbildningsstart planeras till läsåret
2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014.
Ärendet har 2010-04-22 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
_______________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr

Justering

UW

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
2010/323 612

§ 113

Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid den fristående
gymnasieskolan Plusgymnasiet i Kristianstads kommun (Dnr
32-2010:2084)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB avstyrks i enlighet med barnoch utbildningsnämndens beslut 2010-05-27.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-21 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Kristianstads kommun
från och med läsåret 2011/2012.
Ansökan avser hotell- och turismprogrammet inriktning hotell och konferens (24 platser
årskurs 1) med en omfattning av totalt 72 elever samt estetiska programmet inriktning
musik (24 platser årskurs 1) totalt 72 elever. Utbildningsstart planeras till läsåret
2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014.
Ärendet har 2010-04-22 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
_______________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr

Justering

UW

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-06-16
2010/318 612

§ 114

Ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun (Dnr 2010:1634)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Lejonskolan AB avstyrks i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
beslut 2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-20 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun från och med läsåret 2011/2012.
Ansökan avser hotell- och turismprogrammet (20 platser årskurs 1) med start från och
med läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014 med en omfattning av totalt 60
elever.
Ärendet har 2010-04-20 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
_______________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr
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§ 115

Ansökan från Lena Svärd, enskild person om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Hörby
kommun (Dnr 32-2010:2327)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Lena Svärd, enskild person, tillstyrks avseende byggprogrammet och
avstyrks avseende fordonsprogrammet i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
beslut 2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas. I detta instämmer Per-Åke Purk
(V) och Patrik Jönsson (SD).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag
och dels yrkandet om att avstyrka ansökan och finner nämndens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller barn- och
utbildningsnämndens förslag röstar ja. Den som vill avstyrka ansökan röstar nej.
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
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), Urban
Widmark (M), 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

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

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-12 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Lena Svärd, enskild person om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Hörby kommun från och med läsåret 2011/2012.
Ansökan avser byggprogrammet (16 elever årskurs 1), inriktning anläggningsfordon
samt fordons- och transportprogrammet, inriktningarna lastbil och mobila maskiner (8
elever årskurs 1) samt karosseri och lackering (8elever årskurs 1) med start från och
med läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014 med en omfattning av totalt 144
elever.
Ärendet har 2010-04-13 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
_________________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr
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§ 116

Ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB om utökad rätt
till bidrag och statlig tillsyn vid den fristående
gymnasieskolan Framtidsgymnasiet i Kristianstads kommun
(Dnr 32-2010:2249)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB avstyrks i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens beslut 2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-09 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB om utökad rätt till bidrag och statlig
tillsyn vid den fristående gymnasieskolan Framtidsgymnasiet i Kristianstads kommun
från och med läsåret 2011/2012.
Ansökan avser utökning av befintlig verksamhet med VVS- och fastighetsprogrammet
(32 platser årskurs 1), inriktningarna Fastighet (16 elever årskurs 1), VVS (16 elever
årskurs 1) och Energiteknik (16 elever årskurs 1) med start från och med 2011/2012,
fullt utbyggt år 2013/2014 med omfattning av ytterligare totalt 192 elever.
Skolan har sedan tidigare tillstånd för fordonsprogrammet, byggprogrammet och
industriprogrammet.
Ärendet har 2010-04-13 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
_______________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr
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§ 117

Ansökan från Lars Sonesson, fysisk person, om statlig tillsyn
och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Höörs
kommun (Dnr 32-2010:2044)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Lars Sonesson avseende hotell- och turismprogrammet avstyrks och
naturbruksprogrammet tillstyrks i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut
2010-05-27.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas i sin helhet. I detta instämmer PerÅke Purk (V) och Patrik Jönsson (SD).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels barn- och utbildningsnämndens förslag och dels
att ansökan ska avstyrkas i sin helhet och finner barn- och utbildningsnämndens förslag
bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller barn- och
utbildningsnämndens förslag röstar ja. Den som vill avstyrka ansökan i sin helhet röstar
nej.
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
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), Urban
Widmark (M), 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

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

Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-05-03 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Lars Sonesson, fysisk person, om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Höörs kommun.
Ansökan avser hotell- och turismprogrammet inriktning turism och resor (10 platser
årskurs 1) samt naturbruksprogrammet inriktning skog (10 platser årskurs 1) med start
från och med läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014 med en omfattning av totalt
60 elever.
Ärendet har 2010-05-04 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni
2010.
_______________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2010-06-22, BUN:s beslut och yttr.
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§ 118

Internhyror 2010, finansiering och ramförändringar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1.
Totalt 11 631,8 tkr omdisponeras från finansförvaltningens anslag för dels
”Anslagstyp1” (7 635,3),dels ”Media” (1 000,0), dels ”Garnisonen”
(2 540,0) och dels ”Central lönepott 2010” (456,5) för att finansiera ökade
internhyreskostnader hos nämnderna samt för att korrigera tekniska
kontorets budgetram 2010.
2.
5 704,5 tkr omdisponeras till nämnderna/förvaltningarna enligt
nedanstående uppställning under Beskrivning av ärendet.
3.
2 446,7 tkr återförs till Tk:s ram för 2010.
4.
3 480,7 tkr tillförs fastighetsavdelningens ramanslag.
Förändringar i internhyreskalkylen på grund av försäljningen till
Hässleholmsbyggen AB, HBAB
5.
Internhyreskalkylens bruttokostnader minskas med 17 778 tkr som en följd
av försäljningen till Hässleholmsbyggen AB (HBAB).
6.
Internhyreskalkylens bruttokostnader ökas med 19 833 tkr avseende
hyreskostnaden till HBAB och med 115,0 tkr avseende underhåll av
verksamhetsinventarier.
7.
Intäkterna ökas med 3 570,0 tkr avseende momskompensationen för
hyreskostnaden till HBAB.
8.
Omdisponeringen för att täcka ökade internhyreskostnader till
omsorgsnämnden minskas med 1 400,0 tkr till -299,3 tkr.
9.
Anslaget för interna ränteintäkter på finansförvaltningen minskas med
4 648,4 tkr.
10.
Ett anslag för externa ränteintäkter avseende avkastningen på reverslånet
till HBAB budgeteras med 4 730,0 tkr.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Som ett samarbetsprojekt mellan tekniska kontoret och ekonomistaben har en
budgetkalkyl för internhyressystemet 2010 gjorts. Utgångspunkten har varit att driften
av kommunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter
samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen (bilaga 1). Tekniska kontoret har
gjort hyresberäkningarna och debiteringsunderlagen och ansvarar därmed för
sifferunderlaget. Ekonomistaben ansvarar för finansieringsförslaget och har även stämt
av budgetramarna enligt KF-budgeten.
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Förändringar i internhyresbudgeten exklusive överlåtelsen av servicehusen till
HBAB.
Internhyreskalkylens bruttokostnader uppgår till 336,7 mnkr (325,8 mnkr 2009).
Kalkylens kostnadsnivåer ligger som Kommunfullmäktige angett för bl a
fastighetsunderhåll (35 mnkr). Internhyressystemet finansieras av internhyror,
hyresintäkter och bidrag samt av ett anslag. 2010 beräknas internhyrorna till 315,1
mnkr, vilket är 5,7 mnkr mer än 2009 (309,4 mnkr). Externa hyresintäkter och bidrag
beräknas till 11,5 mnkr och behovet av anslag till 10,1 mnkr. Nivån på
anslagsfinansieringen är större jämfört med 2009, då anslaget uppgick till ca 6,6 mnkr.
Ramanslaget ökar således med 3,5 mnkr. Av denna ökning svarar Garnisonsområdet för
2,2 mnkr. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka Tn:s kostnader för fastigheter
som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna.
Förutom Garnisonsområdet är Resecentrum, Hembygdsparken, Fornbacken 4,
jaktskyttebanan, Bokebergs flygplats och Hässleholmsgården exempel på sådana
fastigheter.
För att täcka de ökade internhyreskostnaderna, ca 5,7 mnkr, hos nämnderna, behöver
anslag omdisponeras till dessa, vilket framgår av följande uppställning (se även bilaga
2).
Vid finansieringen av omdisponeringarna har också tagits hänsyn till minskningen av
anslaget till trädhuset, avdrag för socialförvaltningens externa uthyrning och rättelser
avseende fel i internhyreskalkylen 2009 med sammanlagt 35,0 tkr.
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling
Barn-och utbildningsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Kommunledningskontoret (Trädhuset överfört)
Kulturförvaltningen inkl Trädhuset
Miljökontoret
Omsorgsförvaltningen (före försäljn. servicehus t HBAB)
Revisionen -0,4 tkr
Räddningstjänsten
Socialförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Summa

731,6 tkr
7 123,0 tkr
-2 025,4 tkr
-777,2 tkr
56,0 tkr
-5,7 tkr
1 100,7 tkr
79,1 tkr
23,7 tkr
-44,2 tkr
-556,7 tkr
5 704,5 tkr

Följande korrigeringsposter punkt 1 – punkt 4 måste göras för att rätta eller justera
tekniska nämndens budgetram i budget 2010. Dessa rättelser/justeringar kommer att
beaktas i 2011 års budgetram. I punkt 5 beaktas ökningen av fastighetsavdelningens
ramanslag.
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1. Justering för sänkning av arbetsgivaravg och kostnadseffektivisering 2009 inom fastighetsavd. Har minskat internhyrorna 2009. För att neddragningarna inte ska bli dubbla,
måste beloppet återföras till Tk:s ram.
2. Minskning av ramanslaget 2008. Minskningen har inte
lagts in i Tk:s budgetram. Därför ska beloppet återföras
till finansförvaltningen även 2010.

680,0 tkr

3. Återföring av neddragning och kostnadseffektivisering
2010. Kostnadsminskningarna har gjorts inom fastighetsavdelningen och minskar internhyrorna 2010. För att neddragningarna inte ska bli dubbla, måste beloppet återföras
till Tk:s ram.

1 692,0 tkr

4. Återföring av minskning pga sänkt avtalsförsäkring
2010. Kostnadsminskningarna har gjorts inom fastighetsavdelningen och minskar internhyrorna 2010. För att neddragningarna inte ska bli dubbla, måste beloppet återföras
till Tk:s ram.

291,7 tkr

5. Ökning av fastighetsavdelningens ramanslag

- 217,0 tkr

3 480,7 tkr

Ovanstående omdisponeringar till nämnderna samt ramjusteringarna i punkt 1-punkt 5
förslås finansieras enligt följande :
1. omdisponering fr centralt löneanslag 2010 (ökade löne456,5 tkr
kostnader ingår i beräkningen av internhyran. Därför ska
fastighetsförvaltningens andel av den centrala lönepotten
användas för kompensation till förvaltningarna).
2. omdisponering fr anslaget ”anslagstyp 1”, centralt
7 635,3 tkr
3. omdisponering fr anslaget ”Media”, centralt
1 000,0 tkr
4. omdisponering fr anslaget ”Garnisonsområdet”, centralt
2 540,0 tkr
Förändringar i internhyresbudgeten samt på finansförvaltningen på grund av
överlåtelsen av servicehusen till HBAB.
De kostnader som kalkylerats i internhyreskalkylen 2010 för de 8 servicehus som
överlåts till Hässleholmsbyggen AB 2010-06-01 uppgår till 18,2 mnkr för 7 månader
(exkl verksamhetsvaktmästare). Inför överlåtelsen ska detta belopp minska
fastighetsavdelningens kostnadsram för internhyresfastigheter. Kostnaderna för
fastighetsvaktmästare minskas med 637,3 tkr. Kostnaden är inte schablonberäknad
(denna är 844,8) utan är baserad på lönekostnaderna för 3 vaktmästartjänster. När det
gäller administrationskostnaderna ska servicehusen efter överlåtelsen belastas med en
schablonkostnad (hälften av kostnaden för ägda fastigheter) som ska täcka kostnaderna
för fastighetsavdelningens lokaler och administrativa personal. Denna kostnad för 7
månader uppgår till 179,4 tkr. Sammanlagt ska fastighetsavdelningens kostnadsram för
servicehusen minskas med 17,8 mnkr.
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Kostnaderna för servicehusen efter överlåtelsen utgörs av en hyreskostnad från HBAB
på 19,8 mnkr för 7 månader. Denna kostnad ska tillföras kostnadsramen. Samtidigt ska
kostnadsramen minskas med den intäkt som kommunen får i bidrag från
momssystemet. Bidraget är 18% av hyreskostnaden och uppgår för 7 månader till 3,6
mnkr.
Enligt överenskommelsen med HBAB ska dock kommunen även i fortsättningen äga
verksamhetsinventariena i servicehusen. Det gäller främst köksutrustning och medicinteknisk utrustning. För köksutrustning ingår de årliga kostnaderna för service,
reparationer och underhåll upp till en maxkostnad på 500,0 tkr i hyran. Kostnader över
500,0 tkr/år betalas av kommunen och för detta avsätts 115,0 tkr (uppskattat till 200,0
tkr på helår) för juni-december 2010.
Fastighetsavdelningens nettokostnadsram för 2010 minskar enligt följande uppställning:
1. Avdrag, kostnaderna i egen regi för juni-dec
- 17 778 tkr
2. Tillägg för hyreskostnader till HBAB för juni-dec 19 833 tkr
3. Underhållskostnad för verksamhetsinventarier
115 tkr
3. Avdrag för bidrag från momssystemet för juni-dec
- 3 570 tkr
Nettokostnadsminskning, 7 månader 2010
- 1 400 tkr
Denna kostnadsminskning ska tillföras Omsorgsnämnden (On) och minskar därigenom
behovet att öka internhyreskompensationen till On. Enligt sammanställningen ovan som
visar behovet av budgetkompensation före överlåtelsen till HBAB skulle On tillföras 1
100,7 tkr. Effekten av överlåtelsen innebär att kompensationen till On istället blir 299,3 tkr (1 100,7-1 400,0).
Anslagen på finansförvaltningen påverkas också av överlåtelsen. Genom bortfallet av
internräntekostnaderna på servicehusen minskas de interna ränteintäkterna med 4 648,4
tkr. I stället ska externa ränteintäkter avseende ränteavkastningen på reverslånet till
HBAB budgeteras med 4 730,3 för perioden juni-december. Resultatet förbättras
därmed med 81,9 tkr (4 730,3-4 648,4)
________________________
Sänt till:
ekonomistaben
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§ 119

Bredbandsutbyggnad i Hågnarp, Tommaholma, Snärshult,
Änglarp, Hårsjö och Hästhult
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt IT-strategen att beställa bredbandsutbyggnad i
Hågnarp, Tommaholma, Snärshult, Änglarp, Hårsjö och Hästhult i enlighet med
erhållet områdesanbud.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt IT-strategen att teckna erforderliga avtal med Tele2.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt IT-strategen att hantera avvikelser inom ramen för av
kommunstyrelsen beslutad bredbandsutbyggnad i Hågnarp, Tommaholma,
Snärshult, Änglarp, Hårsjö och Hästhult.
4. Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 5 540 tkr från driftbudget 2010 till
investeringsbudget 2010 avseende ansvar 2115, verksamhet 0932, aktivitet 1160.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Områdesanbud har inkommit från Tele2 avseende utbyggnad av bredband i Hågnarp,
Tommaholma, Snärshult, Änglarp, Hårsjö och Hästhult.
Den offererade lösningen omfattar anslutning av resp telestation till BAS-nätet,
teknikbodar, ADSL-utrustning samt 5 års drift.
Den sammanlagda kostnaden för ovanstående är 9 274 tkr, varav 6 296 tkr utgörs av
investeringar och resterande 2 978 tkr är driftkostnader.
Tele2 disponerar anläggningen fritt under avskrivningstiden, varefter Tele2 har rätt att
överta anläggningen.
Anbudet är giltigt till och med den 16 augusti 2010.
_________________________
Sänt till:
IT-strategen
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§ 120

Införskaffande av beslutsstödssystem
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Beslutsstödssystem införskaffas till kommunen för 2,1 miljoner kronor med
finansiering ur anslaget för oförutsedda investeringar med anslagstyp 1.
2. Projektledartjänst inrättas på ekonomistaben under inledningsvis 12 månader till
en kostnad av 500 000 kronor att finansieras ur kommunstyrelsens oförutsedda.
3. Framtida projektledarkostnader får behandlas i samband med kommande
budgetarbete.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att fatta beslut om vilket system
kommunen ska välja.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret föreslår att ett beslutsstödsystem införskaffas för att kunna
göra bra ekonomiska och personalekonomiska uppföljningar.
_____________________________
Sänt till:
Ekonomistaben
Ekonomi- och personalavdeln.
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§ 121

Planeringsramar för budget 2011 och flerårsplan 2012-2013
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Planeringsramarna för 2011-2013 antas för både drift och investering.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till de av socialdemokraterna och vänsterpartiet
framtagna ramarna. I detta instämmer Per-Åke Purk (V).
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till av majoriteten föreslagna planeringsramar. I
detta instämmer Robin Gustavsson (KD).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs m fl yrkande om bifall till
majoritetens planeringsramar och dels Tommy Nilssons (S) m fl yrkande om bifall till
socialdemokraternas och vänsterpartiets planeringsramar och finner Lars-Göran
Wibergs yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller majoritetens planeringsramar
röstar ja. Den som bifaller socialdemokraternas och vänsterpartiets planeringsramar
röstar nej.
8 ja-röster och 5 nej-röster avges. 2 avstår från att rösta.
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), Urban
Widmark (M). Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune
Stensby (S), Irene Nilsson (S), Per-Åke Purk (V).
Följande avstår från att rösta: Peter Groth (MP) och Patrik Jönsson (SD).
Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt
eget yrkande.
Patrik Jönsson (SD) och Peter Groth (MP) avstår från att delta i beslutet.
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Ärendebeskrivning

Drift
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till planeringsramar 2011-2013 som
bygger på att skatteprognoser, pensionskostnadsprognoser och övriga poster på
finansförvaltningen reviderats till senast kända uppgifter. Dessutom har följande
förändringar gjorts i nämndernas plan 2011 (kommenterar endast plan 2011):
(tkr)
1 tjänst IT-avdelningen
Stadsbusstrafik till garnisonen+indexökning senoirkort
Leader-projekt
Bidrag till bygdegårdsföreningar
Hyreskostnad för informations- och utställningslokal
på Resecentrum
Bidrag Nyföretagscentrum
Europasmedjan
Ökade driftkostnader för räddningstjänsten avseende
investeringar med anslagstyp 1 (kompl.budg 2010)
Medel till skötsel av gatumark och grönytor inom
garnisonsområdet
Ökade driftkostnader för tekniska avdelningen avseende
investeringar med anslagstyp 1
Nytt tillskott revisionen
Nytt tillskott Fritidsnämnden
Sommaraktiviteter för barn och ungdomar
Hovdala
Satsning på barn-och ungdomskultur
Förstärkning till förskola och till barn i lägre årskurser
Kompensation ökade städkostnader BUN
Nytt tillskott socialnämnden
Nytt tillskott omsorgsnämnden
Inventering av avloppsanordningar kommunens del (LOVA)
Kompensation för uppräkning av arvoden till
förtroendevalda 2010
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680
180
300
242
100
100
150
201
1 285
1 097
150
650
350
500
500
3 500
17
7 000
10 000
350
477
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Minskning av ramarna pga av slopade po-pålägg för
omställning/rehab och friskvård
Minskning av ramarna pga av sänkta avtalsförsäkringar
Löneökningskompensation 2009

-5 522
-15 338
52 823

I planeringsramarna för 2011 och 2012 ligger de neddragningar kvar som
kommunfullmäktige beslutade om i november. Det innebär att alla
nämnderna/förvaltningarna utom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
omsorgsnämnden måste spara motsvarande 2 procent 2011 och ytterligare 1 procent
2012. För 2011 gäller endast 0,5 procent för barn- och utbildningsnämnden, och för
omsorgsnämnden och socialnämnden finns inga krav på ytterligare besparingar 2011.
2012 ska barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden spara
0,5 procent. Dessa neddragningar motsvarar 12,4 mnkr 2011 och ytterligare 12,1 mnkr
2012.
Det tillfälliga konjunkturstödet som regeringen tillförde kommunerna i
budgetpropositionen 2010 upphör 2011. Dessa medel fördelades 2010 till barn- och
utbildningsnämnden med 10 mnkr, socialnämnden med 11 mnkr och omsorgsnämnden
med 18 mnkr. I förslaget till planeringsramar finns inte dessa tillskott 2011-2013.
Investering
För investeringsramarna har liggande plan för 2011 justerats med följande tillägg
(kommenterar endast plan 2011):
Beslutsstödsystem
Projekt (Samordning infrastruktur-trafikverket, jordbruksverket mm)
Skateboardramp, utökning med 1 mnkr
Gatubelysning, utbyte av kvicksilverarmaturer
3 förskoleavdelningar i Vittsjö
Fordonsförnyelser på tekniska
Installation av brandlarm
Konstnärlig utsmyckning, centrala medel
Fritisnämndens ospecificerade investeringar
Konstnärlig utsmyckning Västerskolan etapp 1

2 000
4 000
1 000
2 200
16 752
-1 000
2 000
-500
-750
500

För en del investeringar som fanns med i planen har beloppen reviderats efter senast
kända uppgifter till exempel om- och tillbyggnader av lokaler samt Pågatåg Nordost.
Badhus Hässleholm har minskats med 90 mnkr 2011, men utökats med 79,5 mnkr per
år för 2012 och 2013.
Den totala investeringsvolymen under planperioden uppgår till 681,1 mnkr och är
fördelat med 235,3 mnkr 2011, 223,3 mnkr 2012 samt 222,4 mnkr 2013.
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Ekonomisk ställning
Med liggande förslag till planeringsramar 2011-2013 är årets resultat budgeterat till
10,8 mnkr 2011, 6,6 mnkr 2012 samt 3,1 mnkr 2013. Verksamhetens nettokostnader
kommer att ianspråkta strax över 99 procent av skatteintäkterna och generella
statsbidrag under planperioden. Upplåningen under perioden kommer att öka med 360
mnkr och den utgående låneskulden beräknas till cirka 750 mnkr år 2013. Soliditeten
kommer under perioden att minska från 70 procent 2009 till 60 procent 2013.
_______________________
Sänt till:
ekonomistaben
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2010/408 002

§ 122

Kommunstyrelsens delegationsregler - komplettering med
tekniska avdelningen
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar framtaget förslag till delegationsregler.
2. Reglerna ska gälla från och med 2010-07-01.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2010, § 37, att med anledning av att
tekniska nämnden ska avvecklas den 1 juni 2010 att inrätta ett tekniskt utskott under
kommunstyrelsen. Reglementet för kommunstyrelsen föreslås bli ändrat med anledning
av detta och kommunfullmäktige föreläggs ärendet på sitt sammanträde den 14 juni
2010.
Kommunstyrelsen har även beslutat 2010-05-19, § 85, att den del av tekniska kontorets
verksamhet som inte ska överföras till nybildat tekniskt bolag ska från och med 201007-01 organiseras som en ny avdelning på kommunledningskontoret.
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras enligt Kommunallagens 6
Kap 34 § : 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet, 2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3.ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda
föreskrifter.
Justeringar har även gjorts beträffande texten med anledning dels av att
förhandlingsutskottet från och med 2010-07-01 ersätts av personalutskottet och dels att
möjligheten till förköp av fastigheter upphört från och med den 1 maj 2010.
Delegationsregler för kommunstyrelsen inkluderande det tekniska utskottet har tagits
fram och föreslås bli antagna av kommunstyrelsen.
_________________________
Sänt till:
tekniska avdelningen
kanslichef
Kfs
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§ 123

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Kommunchef Johan Eriksson informerar från sammanträde i Skåne Nordost 2010-0610.
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§ 124

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2010/381
261
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter samt avtal,
varigenom kommunen tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, gällande upplåtelser för
tid om högst fem år beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2010-0512
2010/398
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Framställningar till och yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och fastighetsbildning beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2010-05-14
2010/395
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2010-05-14
2010/397
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2010-05-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2010-04-21, 2010-04-28,
2010-05-10, 2010-05-25, 2010-06-02.
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§ 125

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2010/412
040
Kommunledningskontorets ekonomistab – Finansrapport per maj 2010
2010/415
042
Kommunledningskontorets ekonomistab – Budgetuppföljning per 2010-05-31
2010/450
040
Kommunledningskontorets ekonomistab – Månadsrapport januari – maj 2010 för
kapitalförvaltningen
2010/
040
Kommunledningskontorets ekonomistab – Personalekonomisk uppföljning per 201004-30
2010/404
000
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Arbetsmarknadsstatistik
2010/410
011
Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige – Cirkuskonstens bevarande i er
kommun
2010/414
042
Region Skåne Koncernstaben – Region Skånes årsredovisning för år 2009
2010/416
100
Sigtuna kommun – Politiska oklarheter kring förslagslånet och om det fortsatta
samarbetet i Kommuninvest
2010/420
612
Skolinspektionen – Beslut om rätt till bidrag för Spa Fitness och hälsa
Samhällsprogrammet, Pluskompetens Utbildning i Sverige AB
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2010/425
107
Kommuninvest i Sverige AB – Bolagsstyrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag
2010/435
006
Sveriges Kommuner och Landsting – Sammanträdesplan 2011 för Sveriges Kommuner
och Landsting
2010/403
042
Kommunledningskontorets ekonomistab – Budgetuppföljning med måluppfyllelse per
2010-04-30
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2010/426 011

§ 126

Avsiktsförklaring gällande lokalisering av underhållsdepå för
persontåg inom Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner bilagd avsiktsförklaring beträffande samarbete mellan
Hässleholms kommun och Jernhusen AB för etablering av underhållsdepå för persontåg
inom Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

Resandet inom Öresundsregionen har genomgått stora förändringar i och med
öppnandet av Öresundsbron. Arbetspendlandet över bron har ökat med cirka 20 % per
år sedan bron öppnades. Skånetrafikens framtidsplan ”Tågstrategi 2037” indikerar att
resenärsökningen i Öresundsregionen förväntas fördubblas fram till år 2020, främst
inom lokaltågsystemet. Detta medför att antalet tåg ökar och därigenom behovet av ett
ökat antal underhållsspår.
Jernhusen AB har tillsatt en projektgrupp för att utreda vilka behov av depåer som krävs
samt vart de ska vara lokaliserade. Resultatet av arbetet ger att området norra Skåne
identifierats som mycket viktigt för lokalisering av ny depåkapacitet.




Avsiktsförklaringen är ett uttryck för parternas ambition att etablera ett
samarbete för att utreda möjligheterna för en lokalisering av en öppen depå för
underhåll av bland annat Pågatåg och Öresundståg inom Hässleholms kommun.
Syftet med samarbetet är:
att gemensamt hitta den bästa lokaliseringen av en depå

Ambitionen är att hålla ett högt tempo i frågan. Inriktningen är att depån ska
färdigställas i takt med det ökande behovet i regionen, vilket innebär att depån ska vara
klar för inflyttning den 1 augusti 2013. Separat tidplan för samarbetsprojektet kommer
upprättas.
Avsiktsförklaringen träder i kraft under villkor att den godkänns av kommunstyrelsen i
Hässleholm.
Bilaga: Avsiktsförklaringen
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-02 § 141 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner bilagd avsiktsförklaring beträffande samarbete mellan
Hässleholms kommun och Jernhusen AB för etablering av underhållsdepå för persontåg
inom Hässleholms kommun.
_______________________
Sänt till:
klk – kommunikations- och marknadsstaben
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§ 127

Huvudavtal mellan Hässleholms kommun och Hässleholm
Teknik AB – godkännande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Godkänner att bilagt förslag till huvudavtal tecknas mellan Hässleholms kommun och
Hässleholm Teknik AB.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-26 § 37 (punkt 5) ” Kommunstyrelsen får i
uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, för
Hässleholms kommuns räkning besluta om och ingå avtal gällande Hässleholm Teknik
AB:s verksamhet”.
Förslag till ett huvudavtal har upprättats som omfattar de tre avtalsområdena ”Gatu- och
parkskötsel”, ”Kommunfastigheter” och ”Lokalvård”.
Avtalstiden för ovan nämnda huvudavtal utgör tre år fr.o.m. 2010-07- 01 (med
ömsesidig tolv månaders uppsägningstid). Sägs inte avtalet upp förlängs det utan vidare
åtgärd med två år.
Under en övergångsperiod om 18 månader, fr.o.m. 2010-07-01, skall en
praxismodell överensstämmande med nuvarande verksamhet tillämpas i de fall
detaljreglering i avtalet vid ovan angivet datum inte kommit till stånd.
Intensivt arbete pågår med att upprätta detaljavtal inom de tre avtalsområdena ”Gatuoch parkskötsel”, ”Kommunfastigheter” och ”Lokalvård”.
Vid övergångsperiodens slut (2011-12-31) skall erforderliga detaljavtal vara tecknade,
samtliga ytor skall vara inmätta och klassificerade, mängdreglering och funktions- och
standardbeskrivning skall vara upprättad för samtliga objekt.
Bilaga: Förslag till huvudavtal inom avtalsområdena ”Gatu- och parkskötsel”,
”Kommunfastigheter” och ”Lokalvård”
________________________
Sänt till:
kommunchef
HTAB
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§ 128

Sommarhälsning

Ordföranden Urban Widmark tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för arbetet
under våren och tillönskar alla en skön och avkopplande sommar.
Vice ordföranden Tommy Nilsson tillönskar ordföranden på hela styrelsens vägnar en
skön och avkopplande sommar.
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