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Diarienummer

2009-01-28

Revisionen redovisar rapport och enkäter beträffande
styrning, uppföljning och kontroll inom kommunstyrelsens
ansvarsområde

Håkan Lindahl redovisar resultaten av svaren.

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2009-01-28

§ 12

Ändring av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner följande ändring av föredragningslistan
-

Justering

B-A T

först läggs information om kommunledningskontorets organisation
som sista punkt tas extra ärendet ”Förlängning av BAS II-avtalet,
bredbandsanslutning” upp.

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28

Redovisning av organisation

Kommunchef Johan Eriksson redovisar nya kommunledningskontorets organisation.

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2008/853 049

§ 13

Ekonomikontorets granskningsrapport intern kontroll 2008
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ekonomikontorets granskningsrapport för intern kontroll godkänns.
Beskrivning av ärendet

Ekonomikontorets olika arbetsuppgifter har identifierats och värderats utifrån väsentlighet och risk. De arbetsuppgifter som inte kändes tillfredsställande eller där det fanns
en större risk att något skulle kunna hända togs med i den interna kontrollplanen för
2008. Det blev både rena kontroller av arbetsmoment och vissa arbetsrutinen som skulle
ses över. Kontroller och förbättringar har gjorts enligt planen, förutom rutinbeskrivningar till arbetsmoment gällande bokslut och årsredovisning. Resultatet är att de flesta
kontrollmomenten fungerar bra. De delar som inte fungerade tillfredsställande kommer
att tas med i den interna kontrollplanen för 2009 med nya uppföljningar.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-07 § 1 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Ekonomikontorets granskningsrapport för intern kontroll godkänns.

_____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 (32)

Diarienummer

2009-01-28
2008/818 252

§ 14

Förvärv av byggnader inom Hässleholm 88:1, T4-området
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Av Byggnadsföreningen Medborgarhuset u p a, Wendesvägen 2, Hässleholm förvärvas
4 byggnader inom Hässleholm 88:1, T4-området för en köpeskilling om 2 980 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal, under förutsättning att
föreningen återbetalar 1 200 000 kronor till Boverket som föreningen har fått i bidrag
för ombyggnad av allmän samlingslokal.
Finansiering sker ur exploateringsbudgeten.
Beskrivning av ärendet

De aktuella byggnaderna utgörs av matsal/konferensbyggnad, cykelverkstad,
lagerbyggnad och vaktmästarbyggnad. Den totala byggnadsarean är 1420 m² BRA.
Den årliga hyresintäkten enligt gällande hyresavtal är för närvarande 273 600 kronor.
Till detta kommer intäkter för uthyrning för konferenser och liknande. Dessa intäkter
har av föreningen uppgetts till 300 000 – 350 000 kronor per år.
Den årliga drift- och underhållskostnaden beräknas till 369 000 kronor. I nytt förslag till
detaljplan är området inom vilket byggnaderna är belägna, avsatt för bostäder och
centrumverksamhet. Matsalsbyggnad och cykelverkstad föreslås q-märkta.
Byggnadsföreningen fick 1994 bidrag med 3 000 000 kronor från Boverket för
ombyggnad av matsalsbyggnaden. Boverket har i beslut 2008-11-05 ålagt föreningen,
att vid försäljning till kommunen, återbetala 1 200 000 kronor av bidraget.

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2008/818 252
Forts. § 14
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 8 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Av Byggnadsföreningen Medborgarhuset u p a, Wendesvägen 2, Hässleholm förvärvas
4 byggnader inom Hässleholm 88:1, T4-området för en köpeskilling om 2 980 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal, under förutsättning att
föreningen återbetalar 1 200 000 kronor till Boverket som föreningen har fått i bidrag
för ombyggnad av allmän samlingslokal.
Finansiering sker ur exploateringsbudgeten.

_____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
klk – omedelbar justering i KF 23/2
klk – ekonomisekreterare

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2008/788 370

§ 15

Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25). Vägen till ett
energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) - yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Näringsdepartementet i enlighet med
miljönämndens förslag.
Yrkanden

Tommy Nilsson, s, yrkar på ändringar i yttrandet enligt följande:
- Under ”Synpunkter på förslaget i betänkandet” ska avsnittet ”Vi anse…områden”
strykas och istället kompletteras med ”Vi anser att alternativa finansieringsformer
ska utredas som inte drabbar konsumenterna”.
- Stycket ”Industrisektorn” stryks.
- Stycket ”Transportsektorn” stryks.
Rolf Tronäss, m, yrkar bifall till miljönämndens yttrande som ligger som förslag till
kommunstyrelsen.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels Rolf Tronäss, m, yrkande och dels Tommy
Nilssons, s, yrkande och finner Rolf Tronäss yrkande bifallet.
Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns. ”Den som stöder miljönämndens förslag röstar
ja. Den som stöder Tommy Nilsson, s, yrkande röstar nej.” 8 ja-röster och 5 nej-röster
lämnas. 2 avstår från att rösta. Följande röstar ja: Bo-Anders Thornberg, m, Lars-Göran
Wiberg, c, Pär Palmgren, m, Lena Olsson, c, Robin Gustavsson, kd, Torsten Ising, fv,
Rolf Tronäss, m, Winnie Aronsson, fp. Följande röstar nej: Tommy Nilsson, s, Lena
Wallentheim, s, Lennart Westdahl, s, Irene Nilsson, s, Margareta Sundin, s. Följande
avstår från att rösta: Per-Åke Purk, v, Patrik Jönsson, sd.
Reservation

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2008/788 370
Forts. § 15
Beskrivning av ärendet

Regeringen beslutade den 14 juni 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv
slutanvändning av energi och om energitjänster skall genomföras i Sverige (dir.
2006:89).
Uppdraget omfattade även att utreda och föreslå viktningsfaktorer för el, fjärrvärme,
fjärrkyla och oljeprodukter, som ska återspegla de olika energibärarnas omvandlingsoch distributionsförluster.
Utredaren skulle också framlägga ett förslag till Sveriges första nationella
handlingsplan för effektiv energianvändning enligt EG-direktivets artikel 14.2. Till
särskild utredare förordnades den 6 februari 2007 förre verkställande direktören Tomas
Bruce. Utredningen antog namnet Energieffektiviseringsutredningen.
Utredningen överlämnade den 11 mars 2008 delbetänkandet ”Ett energieffektivare
Sverige (SOU2008:25)” samt, i separat volym, utredningens förslag till nationell
handlingsplan.
I slutbetänkandet ”Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110)” föreslås
bland annat åtgärder och styrmedel, som sammantagna bör leda till att det minsta
vägledande målet enligt EG-direktivets artikel 4 överträffas med god marginal.
Enligt artikel 4 ska medlemsstaterna anta vägledande nationella
energieffektiviseringsmål om minst 9 procent av den slutliga energianvändningen till år
2016. EU:s mål om besparing av 20 procent primärenergi till år 2020 är ännu inte
rättsligt bindande för medlemsstaterna.
Slutbetänkandets föreslagna nationella energieffektiviseringsmål
innebär att 50 TWh slutlig energi motsvarande 80 TWh primär energi skall sparas till
2016. Det motsvarar 14 procent slutanvänd energi respektive 18 procent primär energi
jämfört med den genomsnittliga energianvändningen 2001-2005 som är basåren enligt
direktivet.
Näringsdepartementet har 2008-12-01 inkommit med begäran om yttrande från
Hässleholms kommun.
Kommunstyrelsen har 2008-12-17 inkommit med begäran om miljönämndens
synpunkter på förslaget.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 9 beslutar att dels begära anstånd med
att avge yttrande och dels att behandla ärendet på ett extra Ks au.
___________________
Beslut till:
Näringsdepartementet senast 31/1
Miljö

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 (32)

Diarienummer

2009-01-28
2008/670 007

§ 16

Revisionsrapport avseende granskning av ledningssystem för
hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner omsorgsnämndens svar och handlingsplan.
Beskrivning av ärendet

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat omsorgsnämndens ledningssystem under augusti till och med
november 2008 för kvalitet och patientsäkerhet för den hälso- och sjukvård som ges
inom kommunens äldreomsorg.
Uppdraget syftar till att bedöma hur omsorgsnämnden säkerställer att del det finns ett
ändamålsenligt ledningssystem för hälso- och sjukvårdsinsatserna inom äldreomsorgen,
dels att det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla och säkra kvaliteten
inom äldreomsorgen.
Omsorgsnämnden har upprättat svar och handlingsplan.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 10 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner omsorgsnämndens svar och handlingsplan som sitt
eget.
____________________
Sänt till:
On
Revisorerna

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2008/816 512

§ 17

Avsiktsförklaring och kommunövergripande
förbättringsåtgärder inom trafiksäkerhetsområdet –
godkännande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till avsiktsförklaring och kommunövergripande förbättringsåtgärder inom de sju
ämnesområdena inom trafiksäkerhetsområdet godkänns.
Yrkanden

Patrik Jönsson, sd, yrkar återremiss av ärendet enligt bilaga. Om detta inte beslutas
yrkar han avslag på ärendet.
Proposition 1

Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om
det skall återremitteras och finner att det skall avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar
alltså att avgöra ärendet idag.
Proposition 2

Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall och dels avslag på
arbetsutskottets förslag och finner förslaget bifallet.
Reservation

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

På initiativ av Tekniska nämnden har Trivector Traffic AB genomfört trafiksäkerhetsrevision av Hässleholms kommun.
Tekniska kontoret har lämnat förslag på kommunövergripande förbättringsåtgärder
gällande trafiksäkerhetsarbetet inom Hässleholms kommun samt förslag på avsiktsförklaring.
./. Patrik Jönsson, sd, yrkande

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2008/816 512
Forts. § 17
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 11 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Förslag till avsiktsförklaringen och kommunövergripande förbättringsåtgärder inom de
sju ämnesområden inom trafiksäkerhetsområdet godkänns.
____________________
Tn

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2006/435 101

§ 18

Ekologiska livsmedel – svar på motion
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunen ska med kraft se till att i miljömålsprogrammet angivet mål att andelen
ekologiskt producerade måltider i skolor och äldreboenden ska uppgå till 20 % 2010
uppnås. Ambitionen ska vara att andelen ekologiskt producerade måltider därefter ska
öka successivt.
Motionärens krav att uppnå en andel om 50 % ekologiskt producerade måltider i skolor
och på äldreboenden 2010 avslås.
Med hänvisning till ovanstående anses motionen vara besvarad.
Beskrivning av ärendet

Christer Stensson, mp, motionerade om att målsättningen i kommunens miljömålsprogram skulle skärpas, så att andelen ekologiskt producerade måltider som serveras i
skolor och på äldreboenden ska uppgå till minst 50 % år 2010.
Ekonomikontoret har yttrat sig i brev daterat 2008-12-29 och anger att kommunen för
närvarande har avtal med flertalet leverantörer för köp av livsmedel inklusive ekologiskt producerade. Kontoret bedömer att man kan uppnå den önskade nivån inom de
tecknade avtalen och ekologiska livsmedel kan avropas om beställande enhet så önskar.
Dessutom har barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen enligt §
49/2007 med hänvisning till av barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. Omsorgsnämnden har yttrat sig enligt § 89/2008. Båda nämnderna nämner den ekonomiska
aspekten. Miljönämnden framhåller enligt § 138/2008 och att det är viktigt att kommunen lever upp till miljömålsprogrammet. I detta fall anges att andelen ekologiskt producerade livsmedel som serveras i skolor och på äldreboenden ska uppgå till 20 % år
2010.

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2006/435

101

Forts § 18
Motionen föreslås besvaras med hänvisning till ekonomikontorets yttrande. Det framkommer att det redan idag är fullt möjligt för förvaltningarna att upphandla varor så att
andelen ekologiskt producerade måltider kan utgöra en stor andel. Det finns idag alltså
inga begränsningar utan avrop kan göras inom gällande upphandlingsavtal.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 13 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunen ska med kraft se till att i miljömålsprogrammet angivet mål att andelen
ekologiskt producerade måltider i skolor och äldreboenden ska uppgå till 20 % 2010
uppnås. Ambitionen ska vara att andelen ekologiskt producerade måltider därefter ska
öka successivt.
Motionärens krav att uppnå en andel om 50 % ekologiskt producerade måltider i skolor
och på äldreboenden 2010 avslås.
Med hänvisning till ovanstående anses motionen vara besvarad.
____________________
Sänt till:
ek
Mn
On
Bun

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 (32)

Diarienummer

2009-01-28
2008/869

100

§ 19

JO-anmälan (Dnr 6319-2008) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunledningskontorets yttrande godkänns och överlämnas till JO.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har anmodats att göra en utredning och yttra sig över vad som framförs i anmälan till JO.
Ett yttrande har tagits fram.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 14 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunledningskontorets yttrande godkänns och överlämnas till JO.
____________________
Sänt till:
JO + yttrande senast 23/2-09

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

17 (32)

Diarienummer

2009-01-28
2009/5

105

§ 20

Uppdrag som kontaktpolitiker för Europaforum
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner uppdragsunderlag som kontaktpolitiker för Europaforum
2009/2010 gällande för Lars Olsson.
Yrkanden

Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på ärendet.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till förslaget till uppdragsunderlag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på uppdragsunderlaget
och finner det bifallet.
Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder arbetsutskottets förslag
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilsson, s, avslagsyrkande röstar nej.” 9 ja-röster och
6 nej-röster lämnas. Följande röstar ja: Bo-Anders Thornberg, m, Lars-Göran Wiberg,
c, Pär Palmgren, m, Rolf Tronäss, m, Lena Olsson, c, Robin Gustavsson, kd, Winnie
Aronsson, fp, Torsten Ising, fv, Patrik Jönsson, sd. Följande röstar nej: Tommy Nilsson,
s, Lena Wallentheim, s, Lennart Westdahl, s, Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk, v,
Margareta Sundin, s.
Beskrivning av ärendet

Europaforum har sedan starten 2003 successivt utvecklats till en mötesplats för Europa
frågor av stor betydelse. Organisatoriskt lyder Europaforum under kommunledningskontoret och utvecklings- och planeringsstaben. Europaforum är en del av fyra på
kommunens satsning inom EU frågor, övriga är EU-kontor med SKNO, EU-samordnare och som värdorganisation för ett Europa direktkontor. Huvudansvar för verksamhetens utformning, personal och budget ligger på Utvecklingschefen. Europaforum planeras och genomförs med hjälp av en projektanställd projektledare för ett år i taget, för
2009 års arrangemang löper anställningen tom 090630.
Kommunledningskontoret har ytterligare utvecklat sin motivering och anför följande:
För att ytterligare lyfta EU-frågorna föreslås att en politiker från kommunstyrelsen utses
som kontaktperson för Europaforum med uppgift att bistå kommunledningen/
kommunalråden i arbetet med evenemanget.

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2009/5

105

Forts. § 20
Uppdraget kan innebära att medverka i aktiviteter, till exempel studiebesök/ resor med
syfte att knyta kontakter och föreläsare till Europaforum. Det handlar också om att
stärka relationerna med samarbetspartners och eventuella sponsorer och att medverka i
diskussioner för framtagande av program och programpunkter till Europaforum.
Kontaktpolitikern ska fungera som ett stöd och komplement till kommunledningen och
rapportera direkt till kommunalråden.
./. Bilaga: uppdragsunderlaget daterat 2009-01-07
Jäv

Lars Olsson, c, deltar varken i detta ärendes handläggning eller i beslut.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 15 förslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen godkänner uppdragsunderlag som kontaktpolitiker för Europaforum
2009/2010 gällande för Lars Olsson.
Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar i första hand återremiss på ärendet och i andra hand avslag på
det.
Omröstning
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska avgöras idag eller om det
ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på dels bifall och dels avslag på framlagt förslag från
kommunledningskontoret och finner det bifallet.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sina yrkanden.
____________________
Sänt till:
klk –utvecklingsstab
LO

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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2009/1

133

§ 21

Förfrågan från Migrationsverket om att utveckla mottagandet
av ensamkommande barn
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms kommun meddelar Migrationsverkat att kommunen i nuläget inte kan
skriva avtal om boendeplatser till ensamkommande barn.
Yrkanden

Per-Åke Purk, v, yrkar att avtal ska tecknas.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Per-Åke Purks,
v, yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation

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

Avtal mellan Migrationsverket och Hässleholms kommun tecknades för perioden
20071101-20081031 för mottagande av 5 ensamkommande barn. Kommunen tog i december 2007 emot dessa barn, som placerades i familjehem. Migrationsverket har nu
ställt en förfrågan till kommunen om utvecklande av mottagandet och i stället tillhandahålla boendeplatser som kan omsättas.
Arbetsbelastningen är hög inom socialförvaltningen och det råder brist på familjehem.
Socialförvaltningen kan i nuläget inte heller erbjuda annat boende, som till exempel
Ungdomsboendet. Socialförvaltningen anser inte i nuläget att man har möjlighet att
utveckla mottagandet av ensamkommande barn.
Socialnämnden har enligt § 147/2008 föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta att
meddela Migrationsverket att Hässleholms kommun i nuläget inte kan skriva avtal om
boendeplatser till ensamkommande barn.
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Forts. § 21
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 16 beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms kommun meddelar Migrationsverkat att kommunen i nuläget inte kan
skriva avtal om boendeplatser till ensamkommande barn.
____________________
Sänt till:
Sn
Migrationsverket
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§ 22

Fördjupad översiktsplan för Kristianstads stad – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom byggnadsnämndens yttrande och översänder det
som sitt eget.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har fått den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad för
yttrande i utställningsskedet.
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 7 januari 2009 framfört synpunkter på mellankommunala frågor som berör Hässleholms kommun, bland annat frågor kring järnvägstrafiken och handelsutbyggnaden. Synpunkterna framfördes även i
samrådsskedet och är av stor vikt för Hässleholms kommun.
Byggnadsnämnden antog yttrandet enligt § 1/2009.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-14 § 19 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom byggnadsnämndens yttrande och översänder det
som sitt eget.
____________________
Sänt till:
Kristianstad kommun + yttrande + BN´s beslut senast 30/1-09
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§ 23

Val av ledamöter och ersättare till lokalt arbetsmarknadsråd
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Socialnämndens ordförande ska ingå i rådet.
Följande personer utses att ingå i lokalt arbetsmarknadsråd.
Ledamöter
Urban Widmark, m
Jan Nilsson, c
Tommy Nilsson, s

Ersättare
Pär Palmgren, m
Lars-Göran Wiberg, c
Lena Wallentheim, s

Robin Gustavsson, kd, socialnämndens ordförande
Yrkanden

Lars-Göran Wiberg, c, yrkar att socialnämndens ordförande ska ingå i rådet.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-17 § 234 att inrätta ett lokalt arbetsmarknadsråd
fr.o.m. 2009-01-01.
______________________
Beslut till:
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kfs.
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§ 24

Ansökan till och slutrapport beträffande förprojektering
”Hässleholms för mångfald” - Europeiska socialfonden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Slutrapport från förprojektet ”Hässleholm för Mångfald” godkänns med förslagen
ändring.
Godkänner att ansökan om medel hos Europeiska socialfonden lämnas in senast den 13
mars 2009 för att genomföra det projekt inom området kompetensförsörjning, som
förprojektet ”Hässleholm för Mångfald” ligger till grund för.
Kommunstyrelsen står som ägare till detta planerade projekt som ska levandegöra
mångfald i Hässleholms kommun.
Yrkanden

Kommunchefen föreslår korrigering av texten på sidan 11 i rapporten.
Patrik Jönsson, sd, yrkar avslag på projektet.
Robin Gustavsson, kd, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen
och dels avslag på det och finner arbetsutskottets förslag med ändringen bifallet.
Reservation

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

Enligt kommunstyrelsen § 10/ 2008 beslutades att förprojektering och analysarbete
skulle redovisas till kommunstyrelsen som underlag för beslut om ansökan för att
genomföra projektet ”Hässleholm för Mångfald”.
Förprojektet har drivits under hösten 2008. Det har lyft fram mångfaldsfrågorna bland
politiker och tjänstemän. Deltagarna i projektet har uttryckt en vilja att arbeta vidare
med frågorna.

Justering

B-A T

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 (32)

Diarienummer

2009-01-28
2009/35
Forts. § 24
./. Bilaga skriftlig reservation.
_______________________
Beslut till:
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Ame
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§ 25

Instruktion till ombudet vid extra bolagsstämma med
Kristianstad Airport AB – samt val av ombud
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktioner:
Föreslaget till beslut beträffande budget 2009 och framtidens strategi godkänns.
Förslaget beslut beträffande kapitalnedskrivning och ägardirektiv godkänns.
Till ombud utses Pär Palmgren, m, vid bolagsstämman den 3 februari 2009.
Yrkanden

Patrik Jönsson, sd, yrkar att nuvarande text under punkt 9a ”Avgångsförmån:
Medarbetare ….tolv månadslöner.” ska ändras till ”Medarbetare som själv väljer att
säga upp sig kan erhålla en avgångsersättning om högst tre månadslöner.”
Reservation

Per-Åke Purk, v, medges lägga en protokollsanteckning.
Beskrivning av ärendet

Kristianstad Airport har kallat till extra bolagsstämma den 3 februari 2009. Instruktion
till ombudet Douglas Roth med ersättare Lena Wallentheim föreslås beträffande
dagordningens punkter.
Ekonomichefen har redovisat vad ett godkännande av nedskrivning innebär för
kommunen.
./. Protokollsanteckning
___________________
Beslut till:
DR
LW
Pär Palmgren, ombud
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§ 26

Tillstånd till förlängd koncession för 130 kV kraftledning inom
Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt Energo Retea med förslaget att godkänna
miljönämndens yttrande, att kraftledningen måste flyttas från korsningen Rv24-Rv21
och österut till transformatorstationen vid Kärråkra. En ny markbunden linje bör dras
parallellt med Rv21 för att inte komma i konflikt med kommunens planerade
bostadsbebyggelse på Åhusfältet.
Beskrivning av ärendet

E.ON Elnät i Sverige AB har nätkoncession för linje för en 130 kV kraftledning mellan
Perstorp och Hässleholm. Tillstånd för kraftledningar är tidsbegränsade och E-ON Elnät
avser nu ansöka om förlängt tillstånd för ledningen. Kraftledningen, som är dragen som
luftledning, går i sin östra del längs med Almaån och sneddar över Åhusfältet som i
kommunens fördjupade översiktsplan för Hässleholms tätort 1995 pekats ut som ett
viktigt framtida bostadsområde.
_______________________
Beslut till:
Mn
Energo Retea + yttr.
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§ 27

Förlängning av BAS II-avtalet
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt IT-strategen att förlänga ramavtalet med Tele2
avseende avrop, etablering och tillhandahållande av infrastruktur som möjliggör
bredbandsanslutning till områden inom kommunen med ett år till och med den 23 mars
2010.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommuns ramavtal med Tele2 avseende avrop, etablering och
tillhandahållande av infrastruktur som möjliggör bredbandsanslutning till områden
inom kommunen (BAS II-avtalet) löper ut den 23 mars 2009.
Kommunen har rätt av vid högst två tillfällen påkalla förlängning av avtalet med
ytterligare ett år per gång.
____________________
Sänt till:
IT-strateg
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Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Johan Eriksson, kommunchef, informerar om IT-infrastruktursdag samt styrelsemöte
med bland annat storregion, RTI och drivkraft Skåne.
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2009/20
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 2009-01-14
2009/19
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2009-01-14
2009/39
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-01-15
2009/36
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll avseende lönebeslut
och anställningsavtal tagits av förvaltningschef Curt-Erik Karlsson t.o.m. 2009-01-19
2009/42
101
Räddningstjänsten – Delegationsprotokoll beslut om dispens att sota själv har beviljats
t.o.m. 2009-01-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2009-01-07, 2009-01-14.
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Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2009/19
040
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2008-12-15

Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per december 2008
2009/7
042
Barn- och utbildningsnämnden – Protokollsutdrag budgetuppföljning avseende tiden
2008-01-01-11-30
2008/828
102
Kommunfullmäktige – Protokollsutdrag, Avsägelse som ordförande och ledamot i
kommunstyrelsen
2008/766
040
Fritidsnämnden – Protokollsutdrag, Tyringe Ridklubb:Ansökan om ekonomisk hjälp
2008/746
003
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut om ändring i lokala ordningsföreskrifter
2009/27
040
Sveriges Kommuner och Landsting – Rapport:Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns
utveckling 1980-2005
2008/356
612
Skolinspektionen – Beslut om ansökan från Baggium utbildning AB om rätt till bidrag
och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan i Markaryds
kommun
2008/324
617
Skolinspektionen – Beslut om ansökan från föreningen Fogdaröd omsorg, vård &
utbildning utan personligt ansvar om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasiesärskola, Linnáskolan i Höör kommun
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2008/351
612
Skolinspektionen – Beslut om ansökan från Vittra AB om rätt till bidrag och därmed
statlig tillsyn för utbildningar vid Vittra en fristående gymnasieskola Kristianstads
kommun
2009/41
101
Skolinspektionen – Beslut om ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till
bidrag för utbildningar vid denna fristående gymnasieskolan John Bauer gymnasiet i
Hässleholms kommun.
2008/366
341
Regeringen Miljödepartementet – Regeringsbeslut avseende överklagande i fråga om
vattenskyddsområde vid Ignaberga, Hässleholms kommun
2008/864
710
Skolverket – Beslutsmeddelande avseende maxtaxa fastställda bidragsramar för 2009
för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
2008/867
761
Statens folkhälsoinstitut – Beslut avseende ansökan om ekonomiskt stöd avseende
stödjande miljö för tobaksavvänjning inom omsorgsförvaltningen
2008/51
532
Region Skåne Skåne trafiken – Tågstategi 2037
2009/37
006
Kristianstad Airport AB – Extra bolagsstämma den 3 februari 2009
Information om kommunfullmäktiges delbeslut 2008-11-26 - utredningsuppdrag
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§ 31

Tack

Bo-Anders Thornberg tackar för sig och överlämnar till Urban Widmark.
Tommy Nilsson tackar för samarbetet.
Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Patrik Jönsson lyckönskar Bo-Anders.
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