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Diarienummer

2009-05-20
2009/287

255

§ 105

Benefik nyttjanderätt för del av Ballingslöv 2:20
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen upplåter cirka 2,7 hektar av Ballingslöv 2:20 som benefik
nyttjanderätt till Ballingslöv AB för en tid av tio år och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till nyttjanderättsavtal.
Beskrivning av ärendet

Lastbilstransporter för godshantering med mera till Ballingslöv AB sker i dagsläget
genom samhället. För att framöver undvika den störning detta innebär för
omkringboende och för att få en effektivare hantering, planerar företaget flyttning av
hanteringen till nyttjanderättsområdet och i samband med det, nybyggnation inom
området. Del av området planeras även att användas för lastbilsparkering.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-04-15 § 95 att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsen upplåter cirka 2,7 hektar av Ballingslöv 2:20 som benefik
nyttjanderätt till Ballingslöv AB för en tid av tio år och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till nyttjanderättsavtal.

_____________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
2009/305 050

§ 106

Ramavtal för samverkan mellan räddningstjänster i Skåne län
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat ramavtal för samverkan mellan
räddningstjänsterna i Skåne län.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet

Samarbetet eller samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne har en lång historia. I
samband med regionbildningarna på 80-talet bildades ett regionsforum med
representanter för de olika regionerna.
I samband med länssammanslagningen 1997 skapades förutsättningar för ett mer
organiserat samarbete. Ett Räddsam Skåne bildades och deras uppgift är att bereda
frågor till räddningsfullmäktige. Detta fullmäktige träffas två gånger per år där Skånes
räddningschefer tar beslut om gemensamma angelägenheter. För att realisera beslut och
bearbeta frågorna på en mer konkret nivå finns arbetsgrupper inom särskilda områden
som till exempel ledning, skydd och säkerhet och olyckor med farliga ämnen.
Samarbetet eller samverkan har fungerat väl där införandet av gränslös räddningstjänst,
anskaffande av gemensamma resurser, utveckling av en gemensam ledningssyn och
stabsmodell varit speciellt framgångsrikt. Kommunförbundet Skånes engagemang i
denna Skåne samverkan mellan räddningstjänsterna har bidragit till ovannämnda
framgångar.
Samverkan mellan Skånes räddningstjänster är helt avgörande för att klara komplex
eller större räddningsinsats. Räddningstjänsterna i Skåne kan gränslöst utnyttja
varandras resurser och kompetenser i den skadeavhjälpande verksamheten men även
inom det förebyggande arbetet kan samverkan tillämpas.
Hela samarbetet bygger på en gemensam grund där kommunens särart, unika behov och
vilja att bidra skall tillgodoses. Resultatet av samarbetet ska vara professionellt och
kvalitetssäkrat samt känt. Samarbetet skall redovisas i en handlingsplan och omfatta
både samarbetet i det kommunala räddningstjänstområdet och med samverkande
partners.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
Forts. § 106

2009/305 050
I samband med upprättande av instruktioner fastställer Räddningsfullmäktige
gemensam fördelning och uttag av uppkomna kostnader. Naturligtvis kan varje
kommuns räddningstjänst beroende på den egna budgeten eller tilldelad ram välja att
samverka.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 121 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat ramavtal för samverkan mellan
räddningstjänsterna i Skåne län.
_____________________
Sänt till:
rtj

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
2009/313 003

§ 107

Sotningstaxa - antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ny sotnings- och brandskyddstaxa för 2009, som
bygger på ett avtal om sotningsindex mellan Svenska Kommunförbundet och
skorstensfejarmästarna.
Förslag till rättelse

Föreslås att rättelse ska göras så att Hässleholms kommun anges i taxan.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommunfullmäktige har sedan 2004 beslutat att följa och tillämpa
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Taxorna för sotning
och brandskyddskontroll är indexuppräknade med 3,14% och börjar gälla från och med
2009-04-01.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 122 beslutar att föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ny sotnings- och brandskyddstaxa för 2009, som
bygger på ett avtal om sotningsindex mellan Svenska Kommunförbundet och
skorstensfejarmästarna.
_____________________
Sänt till:
rtj
kfs

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 (35)

Diarienummer

2009-05-20
2009/322 291

§ 108

Förskola och eventuell skolverksamhet i Stralsunds lokaler,
Garnisonen
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att det i Stralsunds lokaler inrättas verksamhet med
preliminär inriktning, förskola för 45-50 barn, förskoleklass, grundskola årskurserna 1-3
samt fritidshem.
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras ekonomiskt för den merkostnad som
uppstår med anledning av detta.
Yrkande

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Även Peter Groth (MP)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och medges lägga protokollsanteckning.
Protokollsanteckning

Peter Groth (MP) medges lägga följande protokollsanteckning : ”Miljöpartiet ställer sig
med tvekan bakom beslutet att bifalla förslaget. Tveksamheten har sin grund i att KSärende 9 i samma handlingar innehåller ett förslag till planeringsinstrument just för att
ta fram en lokalplan för förskolor. Från miljöpartiet undrar vi varför inte
planeringsinstrumentet använts i detta ärende – vilket enligt svar från KS ordförande
inte gjorts. Vid en jämförelse mellan beslutsförslaget i ärende 6 och Lokalplan för
förskolor i ärende 9 är det dessutom svårt att se en överensstämmelse av behoven.”
Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-10-23, § 152 att 20 nya förskoleplatser
skulle inrättas under våren 2009 i Stralsunds lokalen, en före detta skolbyggnad på
Garnisonen.
Stralsund ägs och förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget Hässleholms
Industribyggnads AB.
Byggnationen av bostäder inom området Hassellunden samt den planerade
byggnationen på området Finjasjöpark innebär att barnantalet inom nuvarande
skolområde 3, Väster kommer att öka successivt.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
Forts. § 108

2009/322 291
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 123 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner att det i Stralsunds lokaler inrättas verksamhet med
preliminär inriktning, förskola för 45-50 barn, förskoleklass, grundskola årskurserna 1-3
samt fritidshem.
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras ekonomiskt för den merkostnad som
uppstår med anledning av detta.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar bifall med komplettering beträffande ekonomin.
_____________________
Sänt till:
Bun
klk – ekonomienhet

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
2006/624 101

§ 109

Motion om krav på skadestånd vid vandalisering – svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Yrkande

Peter Groth (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tekniska
nämndens svar. I detta instämmer Per-Åke Purk (V).
Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I detta instämmer Robin
Gustavsson (KD) och Irene Nilsson (S).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels Peter Groths och Per-Åke Purks yrkande och
dels Lena Wallentheims m fl yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation

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

Lars-Ivar Ericson (C), har inlämnat en motion om att kommunen skall utarbeta en
policy för hur vandalisering på kommunal egendom ska beivras.
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 68/2007 yttrat sig och tillstyrkt motionen.
Tekniska nämnden har enligt § 30/2009 yttrat sig och meddelar att tekniska kontoret
arbetar med bekämpning av klotter och skadegörelse enligt egen intern policy.
Tekniska nämnden stödjer initiativet att Hässleholms kommun utarbetar en policy för
hur vandalisering på kommunen egendom ska beivras och deltar gärna i arbetet med
framtagandet av en kommunövergripande policy gällande klotter och skadegörelse.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 (35)

Diarienummer

2009-05-20
Forts. § 109

2006/624 101
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-04-22 § 124 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
____________________
Sänt till:
Tn
Bun

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
2008/401 101

§ 110

Motion angående om- och tillbyggnad av Grönängsskolans
gymnastiksal
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning dels till
kommunledningskontorets yttrande och dels till rådande budgetläge.
Yrkande

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Peter Groth (MP).
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och dels bifall till Lena Wallentheims m fl yrkande om bifall till
motionen, och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller arbetsutskottets förslag
röstar ja. Den som stöder bifall till motionen röstar nej.
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Rolf Tronäss (M), Lena
Olsson(C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Torsten Ising (FV), Patrik
Jönsson (SD), Urban Widmark (M).
Följande röstar nej: Thomas Rasmusson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Irene Nilsson (S), Per-Åke Purk (V), Peter Groth (MP).
Reservation

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

Tommy Nilsson (S), har inlämnat en motion om att Grönängsskolans gymnastiksal
snarast läggs in i lokalförsörjningsplanen och ganska tidigt för en snar om- och
tillbyggnad.
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsavdelning har yttrat sig enligt skrivelse
daterad 2008-06-30.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
Forts. § 110

2008/401 101
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 26/2009 yttrat sig och tillstyrker motionen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-04-22 § 125 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till dels
kommunledningskontorets yttrande och dels till rådande budgetläge.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar avslag med hänvisning till rådande budgetläge och
kommunledningskontorets yttrande.
Tommy Nilsson (S), yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Lars-Göran Wibergs yrkande och dels
Tommy Nilssons yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder Lars-Göran Wibergs yrkande
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej”. Lars-Göran Wiberg och
Urban Widmark röstar ja och Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson (S), reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
Bun
klk – lokalförsörjningsavd

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
2009/116 019

§ 111

Planeringsinstrument för framtagande av lokalplan för
förskolor i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Lokalplanen antas såsom ett planeringsinstrument för lokalplanering av förändrat
förskolebehov inom Hässleholm.
Byggnadsnämnden via stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att årligen uppdatera
statistik samt genomföra analys av befolkningsprognoser och utbyggnadstakt i
planerade exploateringsområden.
Barn- och utbildningsnämnden via barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i
samråd med lokalförsörjningsavdelningen årligen analysera och bearbeta
byggnadsnämndens uppdaterade underlag till lokalplanen.
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden, barnoch utbildningsnämnden arbeta fram motsvarande lokalplaneringsinstrument för
förskoleplaneringen i övriga delar av kommunen.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I detta instämmer Lena
Wallentheim (S) och Peter Groth (MP). Peter Groth yrkar dessutom att i stället för
byggnadsnämnden ska den strategiska planeraren ansvara för framtagande av
planeringsinstrumentet och uppföljningen.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels arbetsutskottets
förslag med ändring enligt Peter Groths yrkande och finner arbetsutskottets förslag
bifallet.
Reservation

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

Lokalförsörjningsavdelningen tog våren 2008 initiativ till att påbörja framtagande av ett
planeringsinstrument som skall underlätta och förbättra arbetet med kommunens
långsiktiga investeringsplanering avseende sitt förskolebehov.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
Forts. § 111

2009/116 019
I samverkan mellan lokalförsörjningsavdelningen, stadsbyggnadskontoret, barn- och
utbildningsförvaltningen och FOJAB arkitekter i Lund AB (benämns fortsättningsvis
FOJAB) har arbetet med framtagandet av planeringsinstrumentet resulterat i en
Lokalplan för förskolor i Hässleholm, dat 2009-01-15.
Utöver statistiskt underlag så bygger planeringsinstrumentet på att man skall planera för
det förändrade föreskolebehovet genom att lägga förbättrade prognoser avseende
utbyggnadstakt av nya bostadsområden, befolkningsutveckling och efterfrågan av
förskoleplatser.
Den nu framtagna lokalplanen har prioriterats till att omfatta Hässleholms stad med
omnejd men motsvarande planeringsinstrument bör även tas fram för kommunens
övriga områden.
2009-01-29 ställde sig BUN bakom lokalplaneringsinstrumentet för sin fortsatta
planering och dimensionering av framtida förskolebehov.
FOJAB:s arbetsinsats har finansierats inom lokalförsörjningsavdelningens driftsbudget
för konsulttjänster.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 126 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Lokalplanen antas såsom ett planeringsinstrument för lokalplanering av förändrat
förskolebehov inom Hässleholm.
Byggnadsnämnden via stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att årligen uppdatera
statistik samt genomföra analys av befolkningsprognoser och utbyggnadstakt i
planerade exploateringsområden.
Barn- och utbildningsnämnden via barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i
samråd med lokalförsörjningsavdelningen årligen analysera och bearbeta
byggnadsnämndens uppdaterade underlag till lokalplanen.
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden, barnoch utbildningsnämnden arbeta fram motsvarande lokalplaneringsinstrument för
förskoleplaneringen i övriga delar av kommunen.

____________________
Sänt till:
Bun
Bn
klk –lokalförsörjningsavd

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
2009/318 107

§ 112

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 – AV
Media Skåne
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Jäv

Urban Widmark (M) deltar varken i behandlingen eller i beslutet av ärendet på grund av
jäv. Han ersätts av Lars-Göran Wiberg som ordförande och av Anna Linell som
ledamot.
Lena Wallentheim (S) deltar inte på grund av jäv och ersätts av Agneta Söderberg.
Yrkande

Rune Stensby (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne överlämnar bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2008 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna
och beställer om att dessa beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 127 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Jäv
Urban Widmark (M), deltar på grund av jäv inte i överläggningen och i beslut i ärendet.
Lars-Göran Wiberg (C), tjänstgör som ordförande i detta ärende.
____________________
Sänt till:
AV Media Skåne

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-20
2009/314 012

§ 113

Verksamhetsmål 2009 för nämnder och bolagsstyrelser
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder och bolagsstyrelser gällande år
2009 godkänns.
Arbetet med att ta fram lämpligt antal mål, i vissa fall reducerade, ska fortsätta.
Yrkande

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet

Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ner de av kommunfullmäktige beslutade
övergripande målen för 2009 till verksamhetsmål gällande för verksamhetsåret 2009.
Kommunens övergripande mål är en del i det övergripande arbetet med att skapa en
effektiv verksamhet präglad av ett långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Kommunens övergripande måldokument syftar till att dra upp politiska riktlinjer för
organisationens verksamheter, tydliggöra arbetssätt i organisationen och öka
samordningen av verksamheterna på en övergripande nivå. Målet är att få en tydligare
koppling mellan politiska mål, verksamhetsinriktningar och resursanvändning.
Nämnderna och bolagsstyrelserna är ansvariga för att bryta ned de övergripande målen i
konkreta mål och aktiviteter, samt redovisa dessa till kommunstyrelsen och inför
kommunfullmäktige.
Tidsplanering målstyrning 2009
– Nämnderna ska ha tagit fram mätbara verksamhetsmål för återrapportering till KS
under februari 2009
– Första avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker till delårsrapport 2009
– Andra avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker till kvartalsrapport
(30/9) hösten 2009
– Sista avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker i samband med
årsbokslut 2009
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 128 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder och bolagsstyrelser gällande år
2009 godkänns.
Arbetet med att ta fram lämpligt antal mål, i vissa fall reducerade, ska fortsätta.
____________________
Sänt till:
Samtliga förvaltningar
Samtliga kommunala bolag
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§ 114

Taxa pendlarparkering – antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändrad lydelse av ”Taxa för uttag parkeringsavgifter” antas.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utarbeta en modell
som passar för pendlare.
Yrkande

Peter Groth (MP) yrkar avslag på första beslutssatsen och bifall till den andra.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Peter Groths
yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation

Patrik Jönsson (SD) deltar inte i beslutet.
Miljöpartiets ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm är en knutpunkt för tågtrafiken i södra Sverige, vilket förhållande
kommunen aktivt arbetar med att marknadsföra. En viktig del i detta är en väl
fungerande pendlarparkering. Den befintliga, avgiftsfria pendlarparkeringen i kvarteret
Verkstaden fungerar dåligt på grund av att den i mycket stor utsträckning används som
boende- och arbetsplatsparkering.
I ett försök att komma till rätta med ovannämnda problem har tekniska nämnden dels
beslutat att utöka tillåten parkeringstid på nuvarande 24- och 48-timmarsparkering, att
fastställa taxa för parkering inom detta område till 10 kronor per dygn alternativt 50
kronor per vecka, samt att avgiftsbelägga parkering där under dygnets alla timmar och
veckans alla dagar.
Eftersom pendlarparkeringen inte fungerar på det sätt som var tänkt finns enligt
kommunledningskontoret anledning att göra den ändring av parkeringsavgifterna i
kvarteret Verkstaden som tekniska nämnden föreslagit.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 129 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändrad lydelse av ”Taxa för uttag parkeringsavgifter” antas.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utarbeta en modell
som passar för pendlare.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 (35)

Diarienummer

2009-05-20
2009/286 256

§ 115

Exploateringskostnad för Tormestorp 2:46, 2:62 och 2:63,
igångsättningstillstånd samt fastställande av tomtpris
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner att 611 810 kronor används ur exploateringsbudgeten
för att kunna sälja 3 tomter på Hästhagsvägen i Tormestorp.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen.
3. Starttillstånd beviljas för arbetena.
4. Tomtpriset fastställs för en tomt om 1 000 m² till 195 000 kronor.
5. Marginalvärdet för en tomt som understiger respektive överstiger 1 000 m² fastställs
till 45 kronor per m².
Beskrivning av ärendet

På Hästhagsvägen i Tormestorp finns möjlighet att enligt gällande detaljplan sälja 3
tomter för småhusbyggnation.
Tekniska kontoret, exploateringsavdelningen och Hässleholms Vatten AB har uppskattat kostnaden för gata, belysning samt projektering.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-06 § 132 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner att 611 810 kronor används ur exploateringsbudgeten
för att kunna sälja 3 tomter på Hästhagsvägen i Tormestorp.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen.
3. Starttillstånd beviljas för arbetena.
4. Tomtpriset fastställs för en tomt om 1 000 m² till 195 000 kronor.
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5. Marginalvärdet för en tomt som understiger respektive överstiger 1 000 m² fastställs
till 45 kronor per m².
____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
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§ 116

Nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollplan för 2009
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen tar här emot nämndernas samt arbetsmarknad- och
kompetensutvecklings interna kontrollplan för 2009.
Kommunstyrelsen ger fritidsnämnden och räddningstjänsten 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.
Byggnadsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, som i den
interna kontrollplanen för 2009 inte tagit med alla kontrollmoment där det fanns brister
under 2008 ska ändå redogöra för dessa i sin granskningsrapport.
Yrkande

I kommunstyrelsen efterlystes fritidsnämndens redovisning.
Beskrivning av ärendet

För alla nämnders och förvaltningars interna kontrollplaner för 2009 har en avstämning
gjorts så att:
• Den interna kontrollplanen för 2009 är antagen i respektive nämnd.
• Planen innehåller det som framgår i reglerna.
• Det övergripande kontrollmomentet finns med i planen.
• De kontrollmoment som det fanns brister i under 2008 återkommer i planen för 2009.
Samtliga nämnder och förvaltningar förutom kommunledningskontoret har lämnat in
sin interna kontrollplan för 2009. Kommunledningskontorets interna kontrollplan lämnas som separat ärende senare. Protokoll finns för respektive plan. Samtliga planer innehåller det som framgår i reglerna, förutom att räddningstjänstens plan inte innehåller
några verksamhetskontroller. Samtliga nämnder har med det övergripande kontrollmomentet. Vissa nämnder har inte tagit med alla kontrollmoment där det fanns brister under 2008.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-06 § 136 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen tar här emot nämndernas samt arbetsmarknad- och kompetensutvecklings interna kontrollplan för 2009.
Kommunstyrelsen ger räddningstjänsten 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.
Byggnadsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, som i den interna kontrollplanen för 2009 inte tagit med alla kontrollmoment där det fanns brister
under 2008 ska ändå redogöra för dessa i sin granskningsrapport.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
samtliga förvaltningar
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§ 117

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige yttrar sig till revisorerna i enlighet med föreliggande förslag.
Yrkande

Irene Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet

Revisorerna har 2009-02-27 lämnat en revisionsrapport gällande kommunstyrelsens
styrning och uppföljning. Av rapporten framgår att revisorerna funnit att styrelsen i sin
uppsikts- och samordningsroll gentemot övriga nämnder fungerar i huvudsak väl. Enligt
revisorerna bör styrelsen dock utvärdera sina arbetsformer i syfte att främja deltagande
och engagemang för hela kommunstyrelsen.
Vidare har revisorerna identifierat ett antal punkter på åtgärder som kommunstyrelsen
behöver vidta;
- Ett fortsatt arbete för att komma ner till ett hanterbart antal mål.
- Etablera kvalitetsmål
- Tillse att kommunstyrelsen ägnar mer tid åt strategiska frågor, inklusive
personalpolitik
- Utveckla bolagsstyrningen
Yttrande

Allmänt – Strategiskt arbete - Personalpolitik
Inledningsvis vill kommunstyrelsen anföra att den i huvudsak delar revisorernas kommentarer och slutsatser i de olika delarna i rapporten. Vikten av att prioritera arbete med
övergripande målstyrning samt med strategiska frågor kan inte nog understrykas. Som
framgår av rapporten håller kommunledningskontoret på att bygga upp en strategisk
funktion under kommunchefens ledning. Initialt har detta arbete gått ut på att identifiera
ett antal fokusområden, som skall utgöra utgångspunkt för det fortsatta strategiska arbetet. Resultatet av arbetet skall fortlöpande förankras och avrapporteras i kommunstyrelsen. Detta innebär att kommunstyrelsen kommer att ägna mer tid åt strategiskt arbete
framöver och att styrelsens strategiska roll kommer att stärkas. Personalfrågor generellt
samt kompetensförsörjning i ett långsiktigt perspektiv är viktiga delar i detta arbete, inte
minst för att kommunen skall stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare.
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Övergripande styrning och kontroll – målarbete - kvalitetsmål
När det gäller den övergripande målstyrningen kan nämnas att kommunstyrelsen inför
verksamhetsåret 2008 tog fram en ny modell för målstyrning som mer renodlat utgick
från de fyra ledorden i kommunens vision; leva, uppleva, arbeta och lära. Modellen innebar en avsevärd reducering av antalet övergripande mål i förhållande till tidigare år.
Den bygger på att de övergripande målen skall brytas ner på nämnds- och förvaltningsnivå för att sedan, enligt fastställd tidplan, löpande redovisas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Under den förhållandevis korta tid som modellen använts kan
kommunstyrelsens konstatera att antalet nedbrutna mål visserligen har reducerats men
att de fortfarande är allt för många för att styrelsen skall kunna göra en optimal utvärdering. Det kan också konstateras att det finns tydliga skillnader nämnderna emellan hur
man arbetar med nedbrytningen av målen. Kommunstyrelsen har därför för avsikt att
fortsätta verka för både en minskning av antalet nedbrutna mål och ett enhetligare arbetssätt på nämndsnivå.
Någon kommunövergripande modell för kvalitetsmålsarbete finns ännu inte. Kommunstyrelsen kan dock se att det skulle vara ett naturligt nästa steg i målarbetet att arbeta
fram en sådan modell, som bl a innebär regelbundna kvalitetsmätningar och jämförelsetal. I flera nämnder pågår redan idag olika former av kvalitetsarbete. Bl a har barnoch utbildningsnämnden kommit långt och utdelar kvalitetsutmärkelser till enskilda arbetare eller arbetslag.
Bolagsstyrning
Som nämnt ovan har det strategiska arbetet under kommunstyrelsen nu börjat ta form.
En av de frågor som hittills identifierats som mycket angelägen att börja arbeta med är
att skapa en kommunövergripande helhetssyn. En sådan bör genomsyra allt arbete, i såväl nämnder och förvaltningar som våra kommunala bolag. Bolagen kommer naturligtvis att involveras i detta arbete vilket innebär att det kommer att ske en mer aktiv dialog
mellan kommunstyrelsen och bolagen. Förutsättningarna för en mer utvecklad bolagsstyrning i enlighet med revisorernas påpekande kommer därigenom att förbättras.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-06 § 137 föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige yttrar sig till revisorerna i enlighet med föreliggande förslag.
____________________
Sänt till:
kommunchefen
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§ 118

Ansökan om kommunens yttrande och borgensåtagande
avseende biobränslepanna på Värmeverket i Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Hässleholm Miljö AB`s investering i en
biobränslepanna.
2. Kommunen går i borgen såsom för egen skuld för lån om högst 225 miljoner kronor
till Hässleholm Miljö AB.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag liksom Thomas
Rasmusson (S).
Beskrivning av ärendet

Hässleholm Fjärrvärme AB genomförde en upphandling av en ny biobränslepanna
under 2007-2008. Denna upphandling fick avbrytas i november 2008 på grund av orena
anbud.
Hässleholm Miljö AB har fortsatt utredningen och genomfört en ny upphandling av
biobränslepanna.
Anläggningen planeras att vara driftklar i januari 2011 vilket förutsätter att fortsätta
förhandlingar med anbudsgivare löper enligt uppgjord tidplan.
Styrelsen i Hässleholm Miljö AB har den 27 april 2009 beslutat att ge VD och
styrelseordförande i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen om en hemställan hos
kommunfullmäktige att kommunen går i borgen för ett banklån motsvarande 225
miljoner kronor avseende investering av en ny biobränslepanna (hetvattenpanna).
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-06 § 138 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Hässleholm Miljö AB`s investering i en
biobränslepanna.
Justering
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2. Kommunen går i borgen såsom för egen skuld för lån om högst 225 miljoner kronor
till Hässleholm Miljö AB.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
____________________
Sänt till:
Hässleholm Miljö AB
klk – ekonomienheten
klk – ekonomistaben
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§ 119

Rapport beträffande utställningen ”Pompeji till Bords”
ekonomiska och marknadsmässiga mervärden i Hässleholms
kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Under hösten 2008 till och med 18 januari 2009 visades utställningen ”Pompeji Panem
Gustas – Pompeji till bords ” i Hässleholm Kulturhus. Pompeji till bords var en unik
utställning som med nästan 200 föremål visade hur vardagslivet var i den lilla staden
Pompeji för 2000 år sedan.
Utställningen finansierades av Hässleholms kommun med bidrag från region
Skåne samt övriga lokala och regionala sponsorer.
Kommunen kostnader har fördelats över två år, då utställningen pågick fram till 18
januari 2009. För 2008 uppgick kostnaderna till 1,8 miljoner kronor och under 2009
beräknas kostnaderna för utställningen hamna på ca 900 000 kronor. Kostnader som är
relaterade till nedpackning och återtransport av utställningsföremål samt återställande
av lokaler och övriga utrymmen i Kulturhuset.
Publikmässigt var utställningen en succé med över 53 000 besökare.
I en sammanställd rapport redovisas även de ekonomiska och marknadsmässiga mervärden som utställningen genererat i Hässleholm kommun.
Rapporten bygger på tre delar;
1. Besökarnas relation till utställningen i fråga om kvalité och service.
( Sammanställning av ca 3 000 enkätsvar insamlade under utställningen)
2. Ekonomiska effekter på tillväxt och sysselsättning i kommunen.
(Telefonintervjuer genomförda och sammanställda av Resurs AB.)
3. Kvantitativ medieanalys samt marknadsföringsvärde som genererats genom
artiklar och reportage.( Medieanalys genomförd av Cloudberry Communications AB)
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Rapporten redovisar att över 80 % av besökarna har kommit utifrån. Merparten från
övriga Skåne men även från närliggande landskap samt Västra Götaland och
Stockholm. Ca 6 %, övernattade i staden eller närområdet varav många övernattningar
var hos släkt eller vänner.
Nästan en fjärdedel av besökarna åkte tåg till och från Hässleholm, vilket är en hög
andel och visar Hässleholms goda kollektiva kommunikationer.
Besökarna spenderade sammanlagt ca 10 miljoner kronor i Hässleholm och närområdet.
Den största andelen av dessa utlägg har lagts på det lokala näringslivet i form av
restaurangbesök samt shopping.
Utställningen och besöket i Hässleholm har även betygsatts. Överlag är man mycket
nöjd med besöket och ger lokaliteter, utformning, service och bemötande höga poäng.
En kvantitativ analys av artiklar och reportage som rapporterat om utställningen visar
att det totala annonsvärdet av de ca 290 artiklarna i print och webb samt inslagen i radio
och TV motsvarar ett annonsvärde om cirka 6.9 miljoner kronor. Här är då inte medtaget det kvalitativa marknadsföringsvärde som reportagen genererat.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-06 § 139 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
____________________
Sänt till:
klk – kommunikation- och marknadchef
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§ 120

Slutreglering av Pompeji till bords
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Utställningen Pompeji till bords slutregleras med 897 000 kronor.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Pompejiinstitutet visade Hässleholms kommun ett stort förtroende genom att låta
Pompeji Panem Gustas – Pompeji till bords ha världspremiär i Hässleholm.
Utställningen med 200 originalföremål från Pompeji visades i Hässleholm kulturhus
mellan 13 september 2008 och den 18 januari 2009 och blev en succé.
En del av kostnaderna för utställningen har kommit under 2009 och ska nu regleras.
Exempel på dessa kostnader är nedmontering och återtransport av utställningen, kost
och logi samt återställande av foajén samt gula och blå salongen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-06 § 140 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Utställningen Pompeji till bords slutregleras med 897 000 kronor.
Finansiering sker ut kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
klk – ekonomienhet
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§ 121

Instruktion till ombud i Kristianstad Airport AB inför ordinarie
årsstämma 2009-06-04
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion:
-

”Resultaträkningen och balansräkningen godkänns.
Förslag till dispositioner beträffande bolagets förlust eller vinst enligt den
fastställda balansräkningen godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för år 2008 beviljas.
Ansvarsfrihet för vd för 2008 beviljas.
Att förlusten täcks genom nedsättning av aktiekapitalet och ändring av
bolagsordningen godkänns.
Styrelse- och revisionsarvoden enligt förslag godkänns.
Val av styrelse och revisorer samt suppleanter enligt förslag godkänns.
Eventuellt ägardirektiv godkänns.”

Beskrivning av ärendet
Kristianstad Airport AB håller ordinarie årsstämma 2009-06-04.
Instruktion till ombudet Douglas Roth med ersättare Lena Wallentheim föreslås
beträffande dagordningens punkter.
__________________________
Sänt till:
Douglas Roth
Lena Wallentheim
Kristianstad Airport AB
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Information om Skåne Nordost

Kommunchefen informerar om att kommunstyrelsernas arbetsutskott ska träffas 2 juni.
Nästa möte i SkNO hålls 8 juni.
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§ 123

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2009/346
260
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 2009-0415
2009/348
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-04-15
2009/362
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll ang anställningsavtal
och ansökan om pension fram till och med 2009-04-21 undertecknat av
förvaltningschef
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2009-04-15, 2009-04-22.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2009-05-20

§ 124

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2009/402
040
Ekonomikontoret – Finansrapport per april 2009
2009/391
040
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per april 2009
2009/404
318
Tekniska kontoret – Protokollsutdrag tekniska nämnden § 35 enskilda vägar – särskilt
driftbidrag
2009/358
109
Samarbetskommittén Skåne Nordost – Verksamhetsberättelse för 2008
2009/357
109
Samarbetskommittén Skåne Nordost – Sammanträdesprotokoll 2009-04-21
2009/405
109
Regeringskansliet – Regeringskansliets årsbok 2008
2009/363 112
Länsstyrelsen i Skåne län – Förändringar i äktenskapsbalken m.m. från och med 1 maj
2009, Ny förordning om borgerlig vigsel
2008/647
214
Länsstyrelsens i Skåne län – Beslut Länsstyrelsen avvisar den del som avser
skadeståndsanspråket och avslår i övrigt överklagandet av beslut om antagande av
detaljplan Bjärnum 4:204
2009/102
310
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut Länsstyrelsen avslår ansökan från Hässleholms
kommun om tillstånd till allmän kameraövervakning på Norra Stationsgatan 1

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2009-05-20
Forts. § 124
2009/375
009
Säkerhetspolisen – Information om verksamheten på säkerhetspolisen
”Säkerhetspolisen 2008”
2009/372 739
Sveriges Kommuner och Landsting – Prisindex för vård och omsorg
2009/373 403
Sveriges Kommuner och Landsting – Rapport för lokal nivå i internationellt
klimatarbete ”Local Action on Climate Change – Swedish Experiences”
2009/406 109
Region Skåne Koncernstaben avdelning för samhällsanalys – Regions Skånes
årsredovisningar för år 2008
Lena Wallentheim tackar för uppvaktning på sin högtidsdag.

Justering

Utdraget bestyrkes
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