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Diarienummer

2010-09-01

§ 154

Ändring av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ärende nummer 9 i föredagningslistan, ”Verksamhetsmål god ekonomisk hushållning
2010”, utgår.

Justering

UW

Utdraget bestyrkes

PÅP
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Diarienummer

2010-09-01
2010/317 001

§ 155

Nytt kommunledningskontor – redovisning av extern
utvärdering
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunchefen får i uppdrag att under våren 2011 till kommunstyrelsen redovisa
en sammanställning av
− befintliga interna och externa utvärderingar av kommunledningskontoret,
− revisorernas granskningsrapport gällande kommunledningskontoret 2010 samt
− den till hösten 2010 planerade medarbetarenkäten, så att styrelsen kan göra en
samlad bedömning av behovet av förändringar alternativt anpassningar av
kommunledningskontorets organisation.
2. Kommunchefen får i uppdrag att omedelbart påbörja en översyn av verksamheten
vid IT-driftavdelningen i syfte att komma till rätta med de problem som lyfts fram i
utvärderingen.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde 2008-10-15, § 186 organisationen för ett nytt kommunledningskontor. Samtidigt beslöt kommunstyrelsen att organisationen skulle utvärderas
per den 1 juli 2010.
Som en förberedelse inför en mer genomgripande utvärdering halvårsskiftet 2010
gjorde kommunchefens ledningsgrupp en intern utvärdering av den nya organisationen
under hösten 2009. Resultatet av denna utvärdering redovisades till kommunstyrelsen
den 16 december 2009 (§ 251). Den interna utvärderingen grundades i första hand på
synpunkter från kommunledningskontorets medarbetare, kommunchefens ledningsgrupp och ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Föreliggande utvärdering har gjorts av en extern utredare vid namn Ulf Strömstedt. I utredningsuppdraget ingick bland annat att ta hänsyn till den tidigare interna utvärderingen. Utredaren har lagt stor vikt på att få ett utifrånperspektiv på organisationen och
har därför framförallt fokuserat på kommunledningskontorets ”kunder”. När det gäller
resultat och slutsatser pekar utredaren bland annat på att kommunchefens ledningsgrupp
måste synliggöras, vikten av att kärnförvaltningarna har inflytande på det strategiska
arbetet och att det är viktigt att ha uthållighet vid en organisationsförändring av detta
slag. Avslutningsvis lyfter utredaren fram att förtroendet för IT-driftavdelningen
behöver stärkas.
Justering

UW

Utdraget bestyrkes

PÅP
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Forts. § 155

2010/317

001

Utredaren har även gjort en jämförelse av sjukfrånvaron mellan åren 2008 och 2009 och
funnit att den totala sjukfrånvaron ökat med 41 %. Personalstaben har med anledning av
uppgiften gjort en närmare analys och konstaterat att det inte finns något som tyder på
att den ökade sjukfrånvaron har någon koppling till omorganisationen. Den totala sjukfrånvaron för första halvåret 2010 har minskat med 24 % från 2009. För sjukfrånvaron
över 60 dagar är minskningen 54 %. Det finns således anledning att vara försiktig med
att dra några slutsatser av uppgifterna i rapporten i denna del.
I sammanhanget kan också nämnas två närliggande och förestående projekt. Dels har
kommunens revisorer nyligen påbörjat en granskning av kommunledningskontoret, dels
ska samtliga medarbetare i kommunen göra en medarbetarenkät under hösten 2010.
Ärendets tidigare behandling

Utvärderingen gjord av Ulf Strömstedt presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet den 18 augusti 2010.
___________________
Sänt till:
Kommunchefen

Justering

UW

Utdraget bestyrkes

PÅP
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Diarienummer

2010-09-01
2010/490

040

§ 156

Omdisponering och återredovisning av anvisade budgetmedel
2010/2011 för Stralsund
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Barn- och utbildningsnämnden får 2010 behålla 138 000 kronor av tilldelade
400 000 kronor för förskoleklass Stralsund för de organisatoriska förändringarna på
Grönängsskolan samt att återstående 262 000 kronor återredovisas till kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.
2. För 2011 ska budgetramen justeras så att 368 000 kronor av tilldelningen för
Stralsund i planeringsramen 2011 (l 150 000 kronor) får disponeras för organisatoriska förändringar på Grönängsskolan, 400 000 kronor ligger kvar för inrättande av
en förskoleklass med start hösten 2011 samt att ramen minskas med mellanskillnaden på 382 0000 kronor (l 150 000-368 000-400 000).
Beskrivning av ärendet

I barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2010 finns 400 000 kronor för att starta
en förskoleklass på Stralsund hösten 2010. Efter utfallet av föräldrarnas val av skola
kommer klassen inte att starta på Stralsund hösten 2010. Eleverna kommer istället att
börja på Grönängsskolan. Detta innebär organisatoriska förändringar. Kostnaderna för
förändringarna under hösten 2010 är 138 000 kronor. Organisationsförändringarna får
effekt även på budget 2011. Enligt planeringsramen 2011 för barn- och utbildningsnämnden ingår totalt 1 150 000 kronor (exklusive hyra) för Stralsund vilket motsvarar
kostnader för en förskoleklass (helår) och en årskurs 1 från hösten 2011. De faktiska
kostnaderna för Stralsund 2011 motsvarar istället en förskoleklass från hösten 2011,
vilka är 400 000 kronor. Därutöver får nämnden helårseffekt av kostnaderna för Grönängsskolans förändrade organisation på 368 000 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden anhåller genom beslut 2010-06-24, § 84 att 138 000 kr
av de tilldelade 400 000 kr för förskoleklass Stralsund får disponeras för organisatoriska
förändringar på Grönängsskolan samt att återstående 262 000 kronor återredovisas. För
2011 anhåller nämnden att 368 000 kronor av tilldelningen för Stralsund i planeringsramen 2011 får disponeras för organisatoriska förändringar på Grönängsskolan samt att
återstående 382 000 kronor återredovisas.

Justering

UW

Utdraget bestyrkes

PÅP

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 (15)

Diarienummer

2010-09-01
Forts. § 156

2010/490

040

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18, § 173 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Barn- och utbildningsnämnden får 2010 behålla 138 000 kronor av tilldelade
400 000 kronor för förskoleklass Stralsund för de organisatoriska förändringarna på
Grönängsskolan samt att återstående 262 000 kronor återredovisas till kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.
2. För 2011 ska budgetramen justeras så att 368 000 kronor av tilldelningen för Stralsund i planeringsramen 2011 (l 150 000 kronor) får disponeras för organisatoriska
förändringar på Grönängsskolan, 400 000 kronor ligger kvar för inrättande av en
förskoleklass med start hösten 2011 samt att ramen minskas med mellanskillnaden
på 382 0000 kronor (l 150 000-368 000-400 000).
____________________
Sänt till:
klk – ekonomichefen
klk – ekonomi- och personalavdelningen
Bun

Justering

UW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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2010/539
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§ 157

Ignaberga vattenskyddsområde markförvärv av del av
Gulastorp 6:4
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Hässleholms kommun ska förvärva del av Gulastorp 6:4 avseende ett helt skifte om
cirka 5,8 hektar för 490 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande uppdrages att underteckna erforderliga handlingar
utgörande tre överenskommelser om fastighetsreglering.
3. Finansieringen görs genom budgeterade medel för markförvärv inom Ignaberga
vattenskyddsområde, verksamhet 213.
Beskrivning av ärendet

Ärendet har tidigare föredragits vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-28, § 93.
Beslut om undertecknande av kommunstyrelsens ordförande har skett av kommunstyrelsen genom 2010-05-19, § 77.
Under våren 2010 avled säljaren, Joel Jönsson, vilket har medfört att nya avtal på oförändrade villkor har behövt upprättas med de nya ägarna för Joel Jönssons dödsbo, och
med dödsbodelägarnas underteckning.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18, § 174 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Hässleholms kommun ska förvärva del av Gulastorp 6:4 avseende ett helt skifte om
cirka 5,8 hektar för 490 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande uppdrages att underteckna erforderliga handlingar
utgörande tre överenskommelser om fastighetsreglering.
3. Finansieringen görs genom budgeterade medel för markförvärv inom Ignaberga
vattenskyddsområde, verksamhet 213.
__________________________
Sänt till:
klk – exploateringsavdelningen

Justering

UW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-01
2010/540

260

§ 158

Ignaberga vattenskyddsområde markförvärv av del av
Gulastorp 7:8
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Hässleholms kommun förvärvar del av Gulastorp 7:8, avseende ett helt skifte om
cirka 5,3 hektar för 397 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande uppdrages att underteckna erforderliga handlingar
utgörande en överenskommelse om fastighetsreglering.
3. Finansieringen görs genom budgeterade medel för markförvärv inom Ignaberga
vattenskyddsområde, verksamhet 213.
Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen tog 2006-11-02 beslut om fastställelse av Ignaberga vattenskyddsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-03-14, § 78 att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att bevaka markförsäljningar inom det inre vattenskyddsområdet för
Ignaberga-Vinslöv-området och förvärva mark när tillfälle gavs.
Exploateringsavdelningen förhandlar fortlöpande med berörda markägare inom Ignaberga vattenskyddsområde. Detta markköp är ett resultat av det arbetet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18, § 175 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Hässleholms kommun förvärvar del av Gulastorp 7:8, avseende ett helt skifte om
cirka 5,3 hektar för 397 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande uppdrages att underteckna erforderliga handlingar
utgörande en överenskommelse om fastighetsreglering.
3. Finansieringen görs genom budgeterade medel för markförvärv inom Ignaberga
vattenskyddsområde, verksamhet 213.
________________________
Sänt till:
klk – exploateringsavdelningen

Justering

UW

Utdraget bestyrkes
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§ 159

Granskningen av budgetprocessen i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets ekonomistabs svar daterat
2010-08-03 som sitt eget och föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att lägga
kommunstyrelsens svar på revisionens synpunkter till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer
granskat budgetprocessen i Hässleholms kommun och har en del synpunkter samt förslag på åtgärder.
Kommunledningskontorets ekonomistab har genom skrivelsen 2010-08-03 yttrat sig
över rapporten.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18, § 176 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets ekonomistabs svar daterat
2010-08-03 som sitt eget.
_______________________
Sänt till:
klk – ekonomichefen
Revisionen

Justering

UW

Utdraget bestyrkes

PÅP
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Diarienummer

2010-09-01
2009/693 101

§ 160

Motion angående livsmedelspolicy för Hässleholms kommun –
svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen genom följande
beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
livsmedelspolicy för Hässleholms kommun. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-04-30.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-05-25, § 122 ska vara vägledande vid
framtagandet av förslaget till policy.
Beskrivning av ärendet

Gösta Johansson (C) och Mats Sturesson (C) har i kommunfullmäktige väckt en motion
angående livsmedelspolicy för Hässleholms kommun. Motionärerna gör följande
yrkande:
− Mat som serveras i kommunens skolor och äldreboende ska vara producerad enligt
svensk miljö-, livsmedels- och djurskyddslagstiftning.
− En livsmedelspolicy ska tas fram för Hässleholms kommun. I denna policy ska
kvalitetskraven enligt gällande svensk livsmedelslagstiftning, djurskyddslagstiftning
respektive miljöskyddslagstiftning preciseras.
Upphandlingsenheten vid kommunledningskontoret har genom skrivelsen 2010-02-25
yttrat sig över motionen. Yttrandet sammanfattas med följande:
"Sammanfattningsvis är bedömningen att kraven i motionen medför praktiska problem
som det är svårt att hitta bra lösningar på. Det finns en skillnad när det gäller att ställa
krav vid upphandlingstillfället och när det gäller att inom ramavtalet arbeta med sortiment i samråd med leverantören. I dagsläget kan kraven som ställs på produkterna delvis mötas inom befintliga ramavtal. Dessa produkter är då dyrare i inköp. Om en ökad
efterfrågan från verksamheterna finns så kan bearbetning ske av leverantör att utöka sitt
sortiment av produkter som uppfyller de krav som ställs i motionen samt att de tas in i
anbudssortimentet. Detta bedöms vara det effektivaste sättet att möta de krav som ställts
i motionen."

Justering

UW
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2009/693 101

Genom 2010-05-25, § 122 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga befintligt avtal gällande livsmedel för tiden 2010-10-01 - 2011-09-30. I samband med
detta gjorde kommunstyrelsens arbetsutskott följande uttalande:
"Köken i Hässleholms kommun rekommenderas att i sina beställningar inom gällande
ramavtal prioritera de produkter som bedöms uppfylla krav som harmonierar med
svensk miljö-, livsmedels- och djurskyddslagstiftning. Kommunledningskontoret får i
uppdrag att genast påbörja förberedelser för en ny upphandling av livsmedel där kraven
på produkterna så långt det är möjligt skall ställas utifrån svensk lagstiftning på ovanstående områden."
Mot bakgrund av beslut 2010-05-25, § 122 har aktuellt förslag till beslut framlagts.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18, § 177 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
livsmedelspolicy för Hässleholms kommun. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-04-30.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-05-25, § 122 ska vara vägledande vid
framtagandet av förslaget till policy.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar med instämmande av Tommy Nilsson (S) bifall till
motionen genom följande förslag till beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
livsmedelspolicy för Hässleholms kommun. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-04-30.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-05-25, § 122 ska vara vägledande vid
framtagandet av förslaget till policy.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och yrkandet och finner framlagt förslag
bifallet.
________________________
klk – upphandlingsenheten
klk – registrator – nytt ärende
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§ 161

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Kommunchef Johan Eriksson informerar om pågående och kommande projekt inom
Skåne Nordost samarbetet.

Justering

UW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-01

§ 162

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.

2010/556
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 2010-08-11
2010/567
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2010-08-13
2010/555
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2010-08-12
2010/554
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll angående anställningsavtal med mera till och med 2010-08-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2010-08-11.
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2010-09-01

§ 163

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.

2010/542
100
Skåneidrotten – Idrott hela livet
2010/528
439
Miljöpartiet – Synpunkter på enkät klimatindex

Justering

UW

Utdraget bestyrkes

PÅP

