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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2010-09-29

§ 164

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Följande ärende läggs till föredragningslistan:
Delårsrapport för kommunen per 2010-08-31 samt helårsprognos 2010.
- Delårsrapport för kommunledningskontoret exklusive tekniska avdelningen per
2010-08-31 samt helårsprognos 2010.
Delårsrapport för kommunledningskontoret - tekniska avdelningen per 2010-08-31
samt helårsprognos 2010.

Justering

UJ.).}

/

~

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-29
2010/618 330

§ 165

Samarbetsavtal avseende ombyggnad av Nytorget i
Hässleholm
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet mellan Hässleholm kommun och
Noren Fastigheter AB avseende ombyggnad av Nytorget i Hässleholm.
2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att starta ett detaljplanearbete avseende ombyggnad av Nytorget.
3. I samband med detaljplanearbetet för Nytorgets nya utformning ska det göras en
total översyn och utredning av trafiksituationen och trafikföringen i Hässleholms
centrum samt Lövgatans eventuella utfart mot Viaduktsgatan.
Reservation
Patrik Jönsson (S D) deltar ej i beslutet.
Beskrivning av ärendet
En visionsskiss av Uulas Arkitekter och Noren Fastigheter AB har resulterat i ett förslag till samarbetsavtal mellan Hässleholms kommun och Noren Fastigheter avseende
ombyggnad av Nytorget i Hässleholm.

Samarbetsavtalet syftar till att Nytorget ska omgestaltas till en modem mötesplats med
en ny restaurang och ett cafe med uteserveringar, utökat antal p-platser i det underjordiska garaget och en flytt av garagenedfarten. Nytorget ska enligt avtalet även innehålla
plats för fler uteserveringar, bänkar, konstverk med fontän, offentlig toalett, cykelparkeringar och större planteringar. Befmtliga stora träd på och intill torget ska bevaras så
långt möjligt. Påkostade markbeläggningar och murar i natursten ska eftersträvas. Tanken med omvandlingen är att torget ska vara bilfritt.
För ombyggnaden krävs en ny detaljplan och fastighetsregleringar, som kommunen bekostar. Noren Fastigheter uppför och bekostar sextio nya parkeringsplatser under jord
samt flytten av befintlig nedfart till torgets nordöstra sida. Ovanpå den föreslagna nya
garagenedfarten föreslås att en restaurangbyggnad i glas med tillhörande uteservering
uppförs. I torgets sydvästra del föreslås en cafebyggnad med uteservering. Dessa byggnader bekostas och ägs av Noren Fastigheter. Utöver detta ska Noren Fastigheter betala
ytterligare tre miljoner kronor för ombyggnad av torget ovan mark. Parternas intention
är att arbetet ska starta så snart som möjligt och fårdigställas senast hösten/vintern 2013.
Justering
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Diarienummer
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Forts. § 165

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-15, § 183 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet mellan Hässleholm kommun och
Noren Fastigheter AB avseende ombyggnad av Nytorget i Hässleholm.
2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att starta ett detaljplanearbete avseende ombyggnad av Nytorget.
3. I samband med detaljplanearbetet för Nytorgets nya utformning ska det göras en
total översyn och utredning av trafIksituationen och trafikföringen i Hässleholms
centrum samt Lövgatans eventuella utfart mot Viaduktsgatan.
Yrkande
Tommy Nilsson (s) yrkar följande tillägg:
"Att i samband med detaljplanearbetet för Nytorgets nya utformning ska det göras en
total översyn och utredning av trafiksituationen och trafikföringen i Hässleholms centrum samt Lövgatans eventuella utfart mot Viaduktsgatan. "
Lars-Göran Wiberg (C) instämmer i detta yrkande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och yrkandet och fInner framlagt förslag
bifallet.

Sänt till:
Bn
Stads byggnads kontoret
kIk - utvecklingsavdelningen
kIk - exploaterings avdelningen
Noren Fastigheter AB

Justering
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§ 166

Ansvarskonto inom kommunledningskontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner de reviderade ansvarskontona inom kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Namnändring av utvecklings- och planerings stab till utvecklings stab , delning av kommunikations- och marknads stab till kommunikationsstab och näringslivsstab, samt tillkommande av ny avdelning, tekniska avdelningen, har medfört ändringar i befintliga
ansvarskonton. Ändringarna framgår av bilaga "Ansvarskonto inom kommunledningskontoret".
Bilaga: Ansvarskonto inom kommunledningskontoret, daterad 2010-08-30.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-15, § 187 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner de reviderade ansvarskontona inom kommunledningskontoret

Sänt till:
kIk - bitr. kom. chef
kIk - kom. chef
kIk - näringslivsstab
kIk - kommunikationsstab
kIk - tekniska avdelningen

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Handläggare
Bitr kommunchef Bengt-Arne Persson
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KOMMUNLEONJNGSKONTORET

2010-08-30

0451-268051

E$~~~_B- ..

bengt-arne.persson@hassleholm.se

Ansvarskonton inom kommunledningskontoret
Följande ansvarskonton gäller inom kommunledningskontoret (ändringar efter forra
beslutet är kursiverade):
A2l0
A 2101
A2102
A 2103
A 2104

Stab för Iednin.g och strategi
Ekonomistab
Personal stab
Utvecklingsstab
Näringslivsstab

A2105
A 2106

Kommunchef
Kommunikationsstab

A 211
A 2111x
A 21111
A 21112
A 21113
A 21114
A2112
A2113
A2114
A2115
A 2117
A20
A 21161

Avdelningar
Ekonomi- och personalavdelning
Redovisningsenhet
Upphandlingsenhet
Löneenhet
Personalenhet
Avdelning for kansli och juridik
Exploateringsavdelning
Lokalforsörjningsavdelning.
IT-driftavdelning
Tekniska avdelningen, fr o m 2011-01-01
Tekniska avdelningen, t o m 2010-12-31
Medborgarserviceavdelning, växel och
reception
Medborgarserviceavdelning, vaktmästeri
Medborgarserviceavdelning,
servicekontor Vittsjö
Medborgarserviceavdelning,
servicekontor Hästveda
Medborgarserviceavdelning,
servicekontor Sösdala

A 21162
A 21164
A 21165
A 21166

Postadress
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Stadshuset
Ny torget 1

Telefon
0451-26 70 00 vx
Telefax
0451-10914

Attesträtt
Bengt-Arne Persson
Per-Olof Drottler
Johan Eriksson
Charlotte FogdeAndreassson
Johan Eriksson
Hanna Gardell

Anders Ekström
Anders Ekström
Rikard Muth
Kerstin Nilsson
Folke Lindgren
Maj-Inger Carlsson
Eva Blosfeld
Mats Olsson
Göran Karlsson
Hans Wackenfors
Hans Wacke~ors
Kristina Åkesson
Kristina Åkesson
Ewa Wendt-Nevhage
Kenneth Palmgren
Marie Birken

E-postadress
kommunledningskontoret@hassleholm.se
Bankgiro
866-3494
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2010/558 049

§ 167

Överföring av medel till kommunledningskontorets
i nvesteri ngskonto
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 43 000 kronor från näringslivsstabens driftskonto till kommunledningskontorets investeringskonto, anslags typ 1.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2010 överfördes 140000 kronor till kommunikations- och marknads staben
för hyra och inredning av informationslokal på Hässleholms Resecentrum.
För inredning och utrustning av lokalen finns behov av att överföra 43 000 kronor från
stabens driftsbudget till kommunledningskontorets investeringsbudget, anslagstyp 1.
Samråd har gjorts med ekonomichefen som inte har något att erinra mot ärendet.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-08, § 182 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 43 000 kronor från näringslivsstabens driftskonto till kommunledningskontorets investeringskonto, anslags typ 1.

Sänt till:
kIk - ekonomichef
kik - näringslivsstaben

Justering
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Utdraget bestyrkes

II
~~

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

HÄSSLEHOLMS
KOMMUN
KOMMUNS1YRELSEN

Sammanträdesdatum

8 (20)

Diarienummer
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2010/422 012

§ 168

Ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads kommun
till Samordningsförbundet i Skåne Nordost
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun per den 1 januari 2011
ansluter sig till Samordningsförbund Skåne Nordost.
2. Kommunfullmäktige godkänner liggande förslag till stadgar för förbundet daterat
2010-08-27.
3. Kommunens kostnader i form av bidrag till förbundet för 2011 med cirka
600 000 kronor hanteras i budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-05, § 61 att utse kommunjurist Magnus
Gjerstad till kommunledningskontorets representant för att, i samverkan med andra
kommuners representanter, förhandla om förslag till förbundsordning, budget, styrelse
med mera gällande ett eventuellt samgående med övriga Skåne Nordost kommuner i ett
så kallat FINSAM-förbund.
Av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser framgår
bland annat följande. Finansiell samordning får bedrivas inom ett samordningsområde
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en
effektiv resursanvändning. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Verksamheten med finansiell samordning bedrivs av ett för detta ändamål särskilt bildat samordningsförbund i
vilket de samverkande parterna är medlemmar. Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Det eller de landsting som deltar ska
bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde,
ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om.
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skåne läns landsting och Kristianstads kommun har tidigare bildat Samordningsförbundet i Kristianstads kommun. Fråga har uppkommit om att Hässleholms kommun per den l januari 2011 tillsammans med
Bromölla, Osby och Östra Göinge kommuner skall ansluta sig till förbundet, som då
skulle få nanmet Samordningsförbund Skåne Nordost.
Justering
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2010/422

012

Förslag till stadgar har utarbetats aven kommungemensam arbetsgrupp. Vidare har
föreslagits att som princip för finansieringen av förbundet ska varje kommun årligen
tillskjuta ett belopp de närmaste åren som motsvarar 12 kronor per kommuninvånare,
eller, för Hässleholms kommuns del, 600432 kronor (50 036 x 12 kronor). Den totala
budgeten för förbundet beräknas till 8 029 968 kronor.
Den konkreta inriktningen för förbundets arbete har diskuterats vara bland annat unga
vuxna som står utanför arbetsmarknaden, unga vuxna med psykiska eller psykosociala
problem, psykosocialproblematik i alla åldrar, unga personer med behov av gemensamma insatser och förberedande aktiviteter före arbetsmarknadsåtgärder. En utvidgning av förbundet enligt förslaget förutsätter samtycke från samtliga berörda
myndigheter.
Genom bildande av samordningsförbund vill lagstiftaren, istället för att varje aktör arbetar ensam, uppmuntra samarbete mellan statliga, regionala och lokala myndigheter
när det gäller rehabilitering. Därigenom kan bättre resultat av insatserna förväntas. Finansieringen av förbundets verksamhet får ur kommunal synvinkel anses fördelaktig
genom att statliga och regionala myndigheter tillskjuter merparten av medlen för förbundets verksamhet. Att ansluta sig till ett samordningsförbund framstår därför som positivt för den av socialförvaltningen bedrivna verksamheten.
Socialnämnden har i beslut 2010-06-15, § 97 föreslagit kommunfullmäktige att
Hässleholms kommun ska ansluta sig till Samordningsförbund Skåne Nordost från och
med den 1 januari 2011 och att fullmäktige godkänner föreliggande förslag till stadgar
för förbundet. Efter att den föreslagna förbundsordningen kvalitetsgranskats av
Försäkringskassan har mindre justeringar av förslaget till stadgar gjorts. Ändringarna
berör följande paragrafer: §§ 15, 19 och 21.

Bilaga: Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 2010-08-27

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-08, § 181, beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun per den 1 januari 2011
ansluter sig till Samordningsförbund Skåne Nordost.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till stadgar för förbundet.
3. Kommunens kostnader i form av bidrag till förbundet för 2011 med cirka
600 000 kronor hanteras i budgetberedningen.
Sänt till:
kIk - kommunjurist
kIk - ekonomichef

Justering

Utdraget bestyrkes

Bilaga 1

Stb Skåne Nordost aug 2010

FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET
SKÄNE NORDOST
Samordningsförbundet Skåne Nordost (nedan kallat förblmdet}har inrättats med stöd av lagen
(2003: 121O) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassa,
Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. Förbundet bildas - ombildasfrån
samordningsförbundet i Kristianstads kommun.

1 §

FÖRBUNDETS NAMN

Förbundets namn är Samordningsförbundet Skåne Nordost.

2 §

FÖRBUNDETS SÄTE

Förbundets säte är Kristianstad.

3 §

FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Förbundet har följande medlemmar: Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
samt Bromölla, Kristianstads, Hässleholms, Osby och Östra Göinge kommuner. Kommunerna är
tillsammans en part. Övriga medlemmar utgör vardera en part.

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÄL
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Bromölla, Hässleholms, Kristianstads,
Osby och Östra Göinge kommuner svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Bromölla, Hässleholms,
Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv
resursanvändning.
Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att deltagarna ska
få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

s§

STYRELSEN

Samordningsförbundet ska ledas aven styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter med sju ersättare. Region Skåne, försäkringskassan och
arbetsförmedlingen utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser vardera en
representant som besätter ledamotspost och fyra ersättarposter enligt nedanstående. Ersättarna har
närvaro- och yttranderätt.
Period 1 utgör tiden från och med 1 januari 2011 till och med 31 december 2012. Härefter är vmje
period två kalenderår.

Ordinarie

l:e ersättare
-

2:e ersättare

- - - - -- ---- ---

3:e ersättare

4:e ersättare

----------

Period l

Kristianstad

Hässleholm

Osby

BromöIla

Ö Göinge

Period 2

Hässleholm

Kristianstad

Bromölla

Ö Göinge

Osby

Styrelsen är beslutför när ledamöter från samtliga parter är tjänstgörande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Parterna ska samråda innan de beslutar om budget.
Förbundsordning Samordningsförbundet Skåne Nordost - 2010-08-27

sida l av 5
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Bilaga 1

Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med den 1 januari 2011 till och med
den 31 december 2014. Därefter väljs ledamöter och ersättare for fyra år räknat från och med den l
januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser ordforande och vice ordforande for en period om två år.
Styrelsen ska utse en beredningsgrupp. Förslag på ledamöter ges från respektive medlem i
samordnings förbundet. Beredningsgruppen har till uppgift att ge råd och stöd i den verkställande
tjänstemannens utövning.

6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT
Förbundet har till uppgift att
l. besluta om mål och riktlirtier for den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser for grupper av individer som är i behov av samordnade
re habili teringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som står till forfogande for finansiell samordning
ska användas
5. svara för uppfoljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt
6. upprätta budget och årsredovisning for den finansiella samordningen
SamordningsfOrbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter for enskilda eller vidta
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahålla tjänster avsedda
for enskilda.

7 §

PERSONAL

Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som har att leda arbetet inom forbundet
enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa personal som erfordras.

8 §

INITIATIVRÄTT

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i forbundsstyrelsen enligt respektive
medlems beslutsordning.

9 §

SAMRÅD

Styrelsen ska hålla medlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av forbundets
verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
Styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att
styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

10 §

KUNGÖRELSER

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella
anslagstavlan hos deltagande kommuners och på Region Skånes anslagstavla.
Förbundsordning Samordningsförbundet Skåne Nordost - 2010-08-27

sida 2 av 5
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Bilaga 1

11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad
man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Parterna skall bidra med medel till verksamheten enligt lag, det vill säga Försäkringskassan med
hälften, Region Skåne med en fjärdedel och kommunerna med sammanlagt en fjärdedel.
Fördelningen mellan kommunerna skall ske med utgångspunkt från invånarantalet i respektive
kommun den 30 juni året före verksamhetsåret.

12 §

STYRNING OCH INSYN

Förbundsstyrelsen ska upprätta tertialuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter
för verksamheten.

13 §

BUDGET

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget.
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första
verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med bildande av
samordningsförbundet.

14 § Beslut
För beslut om mål, riktlinjer och avskedande av personal fordras kvalificerad majoritet.
I andra beslut fordras enkel majoritet.

15 §

REVISORER OCH REVISION

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas aven revisor
för varje förbundsmedlems räkning. För försäkringskassan och arbetsförmedlingen utses en
gemensam revisor, Region Skåne utser en revisor. Kommunerna ska utse en gemensam revisor. För
varje revisor utses en personlig ersättare. Revisorer och revisorsersättare utses i enlighet med
bestämmelserna i 25 § i lagen (2003: 121 O) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
Revisorer och revisorsersättare utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2011 till
och med den 31 december 2014. Mandattiden för Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens
revisorer hanteras i särskild ordning.
BromöIla, Osby och Östra Göinge kommun alternerar med att utse gemensam revisor för
kommunerna. Första gången utser BromöIla kommun, de två av ovanstående kommuner som inte
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utser revisor ska utse ersättare.

16 §

UTTRÄDE

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år, denna uppsägningstid är den samma även för enskild kommun.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska
mellanhavanden regleras enligt med vad som sägs i Il § i denna förbundsordning. Om det efter
utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun skall emellertid upplösning ske endast
om sådant beslut fattas enligt 17 §.

17 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter
ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Detta sker genom framläggande aven förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med
redovisning av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar. Till
berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna är
samordningsförbundet upplöst.

18 §

TVISTER

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

19 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE, REVISORER OCH
REVISORSERSÄTTARE
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare,
revisorer och revisorsersättare ska följa principerna i Region Skånes reglemente för ekonomiska
förmåner för förtroendevalda.

20 §

ARKIVTILLSYN

Kommunstyrelsen i den kommun samordningsförbundet har sitt säte ansvarar för tillsynen av att
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivIagen (1990: 782).

21 §

FÖRBUNDETS BILDANDE

Förbundet anses bildat den 1 januari 2011 - ombildat från samordningsförbundet i Kristianstads
kommun - under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga ingående kommuner,
regionfullmäktige samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan har godkänt denna
förbundsordning.
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Förbundsordningen för Samverkansforbundet Skåne Nordost godkänns härmed:
För BromölIas kommunfullmäktige

201O-xx-xx

Namnteckning

Namnförtydligande

För Hässleholms kommunfullmäktige

201O-xx-xx

Namnteckning

Namnförtydligande

För Kristianstads kommunfullmäktige

201O-xx-xx

Namnteckning

Namnförtydligande

För Osbys kommunfullmäktige

20 1O-xx-xx

Namnteckning

Namnförtydligande

För Östra Göinges kommunfullmäktige

20 1O-xx-xx

Namnteckning

Namnförtydligande

För Region Skånes regionfullmäktige

2010-xx-xx

Namnteckning

Namnförtydligande

För Försäkringskassan

2010-xx-xx

!'Iamnteckning

Namnförtydligande

För Arbetsförmedlingen

2010-xx-xx

Namnteckning

Namnförtydligande
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KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2010-09-29
20091782 101

§ 169

Motion om anläggandet av upplevelseträdgårdar i anslutning
till gruppboende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande
§ 67/2010.

Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beskrivning av ärendet
Anita Peterson (V) har motionerat om att det under 2010 ska påbörjas anläggandet av
en upplevelseträdgård i anslutning till gruppboendet på Österåsgatan 20.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och omsorgsnämnden. Tekniska avdelningen har avböjt att svara. Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen enligt
§671201O och föreslår att den bifalls.
Nämnden har avsatt pengar för att påbörja anläggandet under 2010.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-15, § 188 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande
§ 67/2010.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till motionen.

Sänt till:
On

Justering

I

~.

Utdraget bestyrkes
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KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2010-09-29
20091776 007

§ 170

Revisionsrapport - Granskning av risk- och säkerhetsarbete
inklusive försäkringsfrägor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar räddningstjänstens svar daterat 2010-05-04 och föreslår
kommunfullmäktige att lägga yttrandet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat risk- och säkerhetsarbetet inklusive försäkrings frågor. Revisorerna konstaterar att det finns en säkerhetspolicy och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas och att förvaltningen genomfört åtgärder och initierat projekt. De bedömer att ytterligare initiativ behöver tas.
Räddningstjänsten har yttrat sig över rapportens olika punkter.
I sammanhanget bör också nämnas att en särskild analys av säkerheten i Stadshusets reception har gjorts, daterad 2010-06-04.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-15, § 186 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar räddningstjänstens svar daterat 2010-05-04 och föreslår
kommunfullmäktige att lägga yttrandet till handlingarna.

Sänt till:
Revisionen
Räddningstj änsten

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-29
2008/832 007

§ 171

Revisionsrapport - Basgranskning av fritidsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger fritidsnämndens yttrande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer genom en basgranskning granskat hur fritidsnämndens styrning och
uppföljning uppfattas av nämndens politiker och ledning. Kommunens revisorer har
gjort bedömningen att nämnden behöver förbättra återrapporteringen av verksamheten.
Fritidsnämnden har yttrat sig över rapporten.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-08, 180 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger fritidsnämndens yttrande till handlingarna.

Sänt till:
Fn
Revisionen

Justering

~U

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-29
2010/86

750

§ 172

Revisionsrapport - Granskning av individ- och
familjeomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger socialnämndens yttrande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kornrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat individ- och familjeomsorgen i Hässleholms kommun.
Enligt granskningen finns en stort sett väl fungerande organisation med goda rutiner
som garanterar klienterna rättssäkerhet och som ger medarbetarna trygghet i arbetet.
Det finns dock ett antal närmare beskrivna punkter som enligt kommunens revisorer
kan förbättras.
Socialnämnden har yttrat sig över rapporten.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-08, § 179 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger socialnämndens yttrande till handlingarna.

Sänt till:
Revisionen
On

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-29

§ 173

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Kommunchef Johan Eriksson informerar om pågående och kommande projekt inom
Skåne Nordost samarbetet, bland annat gällande möte om gemensam IT -drift inom
Skåne Nordost.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-29
2010/587 042

§ 174

Delårsrapport för kommunen per 2010-08-31 samt
helårsprognos 2010
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Delårsrapport för kommunen januari - augusti 2010 samt helårsprognos 2010 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomistab har sammanställt en delårsrapport för kommunen för perioden januari - augusti 2010 och gjort en helårsprognos 2010.

Sänt till:
kIk - ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2010-09-29
20101704 042

§ 175

Delårsrapport för kommunledningskontoret exklusive
tekniska avdelningen per 2010-08-31 samt helårsprognos
2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Delårsrapport för kommunledningskontoret exklusive tekniska avdelningen januari augusti 2010 samt helårsprognos 2010 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomistab har sammanställt en delårsrapport för kommunledningskontoret exklusive tekniska avdelningen för perioden januari - augusti
2010 och gjort en helårsprognos 2010.

Sänt till:
kIk - ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-29
20101705 042

§ 176

Delårsrapport för kommunledningskontoret - tekniska
avdelningen per 2010-08-31 samt helårsprognos 2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Delårsrapport för kommunledningskontoret - tekniska avdelningen januari - augusti
2010 samt helårsprognos 2010 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomistab har sammanställt en delårsrapport för kommunledningskontoret - tekniska avdelningen för perioden januari - augusti 2010 och
gjort en helårsprognos 2010.

Sänt till:
KIk - ekonomistab
KIk - tekniska avdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-29

§ 177

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.

2010.646
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 2010-09-14.
2010.645
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning - Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2010-09-13
2010.602
174
Räddningstjänsten - Beslut om beviljande av dispens att sota själv daterat 2010-09-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Sammanträdesprotokoll 2010-08-18

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-29

§ 178

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

2010.58
040
Ekonomikontoret - Finansrapport per 2010-08-31
2010.30
109
Ekonomikontoret - Kommunal månadsstatistik per augusti 2010
2010.703
042
Ekonomikontoret - Ekonomisk slutrapport för tekniska nämndens verksamhet januarijuni 2010.
2010.662
370
Industrigruppen Återvunnen Energi - Angående den pågående utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten och hur detta kan påverka fjärrvärmemonopolet.
2010.586
107
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Kallelse till ägarsamråd den 26 november
2010
2010.587
420
Länsstyrelsen - Information om korrigering av "Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015" som skickades ut under april 2010 från vattenmyndigheten i Västerhavet.
2010.588
048
Tyringe Ridklubb - Meddelande om beslut att lägga ner ridskoleverksamheten vid Tyringe Ridklubb på grund av ekonomiska hinder.
2010.614
170
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar från BRÅ-möte 2010-09-02
2010.528
439
Miljönämnden - Klimatindex för kommuner 2010. Yttrande om miljöpartiet de grönas
granskning av Hässleholms svar.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-29
Forts. § 178

2010.622
430
Boverket - Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur.
2010.3611
Regionala tillväxtnämnden - Sammanträdesprotokoll från 2010-05-24.
2010.647
860
Region Skåne kulturnämnd - Förslag till regional kulturplan för Skåne 2011-2012.
2010.666
009
Arbetsmarknads- och kompetensutveckling - Arbetsmarknadsstatistik september 2010.

In~ne

Justering

Nilsson tackar för uppvaktningen på sin födelsedag.

Utdraget bestyrkes

