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Diarienummer

2009-06-17

§ 127

Ändring av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner följande ändring av föredragningslistan:
Ärendena ”Budgetuppföljning per 2009-04-30” och ”Planeringsramar för budget 2010
och flerårsplan 2011-2012” tillkommer och behandlas som sista punkter.

Justering
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Diarienummer

2009-06-17
2009/439 253

§ 128

Försäljning av del av fastigheten Hässleholms 87:22
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Del av fastigheten Hässleholm 87:22 försäljs till Fastighetsbolööget AB för en
köpeskilling om 797 000 kronor inklusive avgifter för vatten- och avloppsanslutningar.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna köpekontrakt.
Beskrivning av ärendet

För ett område om ca 13 800 m² längs Södra Kringelvägen med infart mot Björklunda
har kommunen upprättat förslag till köpekontrakt med Fastighetsbolööget AB.
Företaget önskar uppföra två industri/kontorshotell i enlighet med gällande detaljplan.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 143 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Del av fastigheten Hässleholm 87:22 försäljs till Fastighetsbolööget AB för en
köpeskilling om 797 000 kronor inklusive avgifter för vatten- och avloppsanslutningar.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna köpekontrakt.
_____________________
Sänt till:
klk – expl.chef
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Diarienummer

2009-06-17
2009/438 252

§ 129

Förvärv av fastigheten Hässleholm 88:20
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Fastigheten Hässleholm 88:20 förvärvas från Nils Arne Nilsson för en köpeskilling om
1,2 miljoner kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Hässleholm 88:20 har erbjudit kommunen att förvärva hela hans
fastighet. Fastigheten är till ytan 3 902 m² stor och är taxerad som industrimark,
tomtmark. På fastigheten finns idag en byggnad som använts till snickeri/kontor.
Köpeobjektet ligger ett kvarter in från Hovdalavägen norr om Garnisonsvägen och
söder om Hässleholmsgården, mitt i ett område som är av intresse för snar exploatering.
Området är inte detaljplanelagt.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 144 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Fastigheten Hässleholm 88:20 förvärvas från Nils Arne Nilsson för en köpeskilling om
1,2 miljoner kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
_____________________
Sänt till:
klk – expl.chef
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Diarienummer

2009-06-17
2009/445 259

§ 130

Exploateringsavtal T4-området
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till exploateringsavtal mellan Brinova Hässleholm AB och Hässleholms
kommun rörande utbyggnad av T4-området godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

För området T4 i Hässleholm har det upprättats två detaljplaneförslag vilka godkänts av
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen med väntan på att antas i
kommunfullmäktige.
Ett förslag till exploateringsavtal har nu upprättats vilket reglerar Brinovas och
kommunens mellanhavanden för bägge områdena.
Grundtanken med avtalsförslaget är att Brinova, som redan idag äger det mesta av det
norra området, skall förvärva den mark som kommunen äger och som i
detaljplaneförslaget föreslås bli kvartersmark, ca 10 800m². För detta skall Brinova
erlägga en köpeskilling som motsvarar marknadspris för planlagd mark med avdrag för
exploateringskostnaderna för marken.
Samtidigt skall kommunen utan ersättning erhålla den mark, om cirka 25 000m², som i
planförslaget utgör allmän platsmark. Kostnaderna för att iordningställa den blivande
allmänna platsmarken enligt planförslaget står Brinova för.
För det södra området, där det endast föreslås förändringar från befintlig plan inom två
mindre områden, vilka idag redan är avstyckade fastigheter, som skall bli kvartersmark,
totalt ca 4 000 m², föreslås Brinova erhålla option att inom 10 år förvärva marken.
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Diarienummer

2009-06-17
Forts. § 130

2009/445 259
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 145 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till exploateringsavtal mellan Brinova Hässleholm AB och Hässleholms kommun rörande utbyggnad av T4-området godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
____________________
Sänt till:
klk – expl.chef
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Diarienummer

2009-06-17
2009/433 049

§ 131

Uppföljning av intern kontroll 2009 – förvaltningen
arbetsmarknad & kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutvecklings uppföljning av intern kontroll
2009 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har gjort uppföljning av intern
kontroll 2009.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 146 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutvecklings uppföljning av intern kontroll
2009 godkänns.

____________________
Sänt till:
ak
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Diarienummer

2009-06-17
2009/447 614

§ 132

Utköp av bärbara datorer på vissa högskoleutbildningar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Studenterna erbjuds efter avslutad utbildning att lösa ut datorerna till ett belopp som
motsvarar datorns marknadsvärde inkl. moms, genom ett avtal som tecknas när
datorerna lämnas ut.
2. Förvaltningen Arbetsmarknad och kompetensutveckling ska inför varje avslutad
utbildning beräkna ett belopp som motsvarar datorernas marknadsvärde inkl. moms.
3. Erbjudandet ska för första gången gälla de studenter som tar emot datorer i samband
med studiestarten höstterminen 2009.
Beskrivning av ärendet

Genom samarbete med Högskolan Kristianstad genomförs IT-utbildningar på Norra
station. Utbildningarna är 3-åriga och leder till kandidatexamen eller
högskoleingenjörsexamen.
Studenterna får tillgång till en egen bärbar dator under utbildningstiden eftersom
undervisningssättet och undervisningsinnehållet bygger på att eleverna har bärbara
datorer att utföra sina uppgifter med. Norra Station har inga datorsalar, utbildningarna
skulle därför inte kunna genomföras utan de bärbara datorerna. Genom trådlös
uppkoppling på Norra Station kan studenterna ansluta sina datorer till Internet.
Datorerna skrivs av på 3 år och har ett bokföringsmässigt värde på 0 kronor vid
utbildningens slut. Däremot har de ett visst marknadsvärde. Inför höstterminsstarten
2009 planeras inköp av cirka 100 datorer.
Studenterna har hittills fått överta datorerna utan ersättning efter avslutad utbildning.
Förvaltningen Arbetsmarknad och kompetensutveckling föreslår att datorerna inte
längre ska skänkas till studenterna efter avslutad utbildning. Studenterna ska istället,
genom ett avtal som tecknas när datorerna lämnas ut, erbjudas att lösa ut datorerna till
ett belopp som motsvarar datorns marknadsvärde. Förvaltningen ska inför varje
avslutad utbildning beräkna ett belopp som motsvarar datorernas marknadsvärd inkl.
moms. Detta ska för första gången gälla de studenter som tar emot datorer i samband
med studiestarten höstterminen 2009.
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Diarienummer

2009-06-17
Forts. § 132

2009/447 614
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 147 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
1. Studenterna erbjuds efter avslutad utbildning att lösa ut datorerna till ett belopp som
motsvarar datorns marknadsvärde inkl. moms, genom ett avtal som tecknas när
datorerna lämnas ut.
2. Förvaltningen Arbetsmarknad och kompetensutveckling ska inför varje avslutad
utbildning beräkna ett belopp som motsvarar datorernas marknadsvärde inkl. moms.
3. Erbjudandet ska för första gången gälla de studenter som tar emot datorer i samband
med studiestarten höstterminen 2009.
_________________________
Sänt till:
ak
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Diarienummer

2009-06-17
2009/386 048

§ 133

KLIMP – kommunens bidragsdel
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Miljönämndens budgetram ska 2009 utökas med 97 500 kronor.
Finansiering sker 2009 ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov.
Miljönämnden ska i budget 2010 tillföras 140 400 kronor för administration av KLIMP
nr 3.
Beskrivning av ärendet

I bokslutet för 2007 begärdes 97 500 kronor överfört till kompletteringsbudgeten för en
del av anslaget för KLIMP eftersom det beviljades så sent på året att det inte hann
utnyttjas. Begäran bifölls inte. Kommunen ska bidra med pengarna enligt regler för
KLIMP.
Hässleholms kommun har beviljats ett KLIMP-bidrag (nr 3) under 2008. Kommunen
har åtagit sig, i och med insändande av KLIMP-ansökningarna, att bidra med 50
procent av både administrativa kostnader och kostnader för klimatkommunikation. I
KLIMP nr 3 ingår enbart administrativa kostnader. Kommunens del på 50 procent
motsvarar 140 400 kronor under 2009-2011. Miljönämnden begär kompensation för
dessa. Efter samtal med tjänstemän på miljöförvaltningen framkom att det bästa är att
medlen tillförs 2010 för det är då det mesta arbetet kommer att uppstå.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 150 beslutar föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Miljönämndens budgetram ska 2009 utökas med 97 500 kronor.
Finansiering sker 2009 ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov.
Miljönämnden ska i budget 2010 tillföras 140 400 kronor för administration av KLIMP
nr 3.
____________________
Sänt till:
Mn
klk – ekonomistab
klk – ekonomiavd
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Diarienummer

2009-06-17
2009/831 007

§ 134

Revisionsrapport angående uppföljande granskning av
tekniska nämndens styrning och uppföljning – svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen översänder tekniska nämndens beslut § 22/2009 som sitt yttrande
över granskningsrapporten. Kommunstyrelsen delar även revisorernas synpunkter
beträffande internhyressystemet och kalkyler för exploateringsarbeten.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms revisorers grupp 1 har i rapport 2008-11-11 redovisat granskning av
uppföljning av tekniska nämndens styrning och uppföljning. Tekniska nämnden får
positiva omdömen. Påpekanden görs beträffande internhyressystemet och kalkyler för
exploateringsarbeten.
Tekniska nämnden har i beslut § 22/2009 redovisat förslag till förbättringar på dessa två
punkter.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 151 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen översänder tekniska nämndens beslut § 22/2009 som sitt yttrande
över granskningsrapporten. Kommunstyrelsen delar även revisorernas yttrande beträffande internhyressystemet och kalkyler för exploateringsarbeten.
____________________
Sänt till:
Tn
revisorerna
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Diarienummer

2009-06-17
2009/435 040

§ 135

Internhyror 2009 – finansiering och ramförändringar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. 500 000 kronor omdisponeras från tekniska nämndens budgetram för att täcka
ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
2. 11 341 800 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag för ”anslagstyp
1” och ”Central lönepott 2009” för att täcka ökade internhyreskostnader hos
nämnderna.
3. 120 800 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag ”anslagstyp 1” för
att täcka ökat anslagsbehov för fastighetsförvaltningen (vht 0572)
4. 11 574 600 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag för ”Media” och
”nya Sjögläntan” för att täcka ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
5. 23 416 400 kronor omdisponeras till nämnderna/förvaltningarna enligt
nedanstående uppställning.
6. 3 715 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsförvaltningen till
arbetsmarknad & kompetensutveckling. Ramförändringar ska göras inför budget
2010.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg, C, yrkar att punkt 6 ska kompletteras med texten:
”Ramförändringar ska göras inför budget 2010”. Lars-Göran yrkar även att ärendet ska
anmälas i kommunfullmäktige nästkommande sammanträde.
Omröstning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Lars-Göran Wibergs
tilläggsyrkanden och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Som ett samarbetsprojekt mellan tekniska kontoret och ekonomistaben har en
budgetkalkyl för internhyressystemet 2009 gjorts. Utgångspunkten har varit att driften
av kommunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter
samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen (bilaga 1). Tekniska kontoret har
gjort hyresberäkningarna och debiteringsunderlagen och ansvarar därmed för
sifferunderlaget. Ekonomistaben ansvarar för finansieringsförslaget och har även stämt
av budgetramarna enligt KF-budgeten.
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Diarienummer
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Forts. § 135

2009/435 040
Budgeten omfattar de kostnadsnivåer som Kommunfullmäktige angett för bl a
fastighetsunderhåll (35 mnkr) och mediakostnader (65,7 mnkr). Totalt omsluter
internhyressystemet 325,8 mnkr (303,0 mnkr 2008), varav 309,4 mnkr (284,7 mnkr
2008) ska finansieras av internhyror och 9,8 mnkr (11,9 mnkr 2008) av externa
hyresintäkter och bidrag. Således återstår cirka 6,6 mnkr som ska finansieras
med anslag. Nivån på anslagsfinansieringen är i princip oförändrad jämfört med 2008,
då anslaget uppgick till ca 6,5 mnkr. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka
TN:s kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger
intäkter som täcker kostnaderna. Exempel på sådana fastigheter är Resecentrum,
Hembygdsparken, Fornbacken 4, jaktskyttebanan, Bokebergs flygplats och
Hässleholmsgården.
I budgetkalkylen 2009 beräknas internhyrorna höjas med 24,7 mnkr till 309,4 mnkr (se
bilaga 3 angående kostnadsökningarna) och anslagsfinansieringen med 120,8 tkr till 6
607,5 tkr. Dessa höjningar förslås finansieras enligt följande:
1. omdisponering från TN:s budgetram (ökat fastighetsunderhåll)
2. finansierat av investeringsanslag, modulbyggnad på
Bjärnum skola
3. redan finansierat, tilläggsanslag tvätteriet

500,0 tkr
1 078,8 tkr
210,0 tkr

Resterande del av höjningen av internhyrorna finansieras ur anslag på
finansförvaltningen enligt följande:
4. omdisponering fr centralt löneanslag 2009 (ökade löne1 069,0 tkr
kostnader ingår i beräkningen av internhyran. Därför ska fastighetsförvaltningens
andel av den centrala lönepotten användas för kompensation till förvaltningarna).
5. omdisponering fr anslaget ”anslagstyp1”, centralt
10 393,6 tkr
6. omdisponering fr anslaget ”Media”, centralt
6 375,0 tkr
7. omdisponering fr anslaget ”nya Sjögläntan”, centralt
5 199,6 tkr
För att tydliggöra interhyressystemet som en resultatenhet interndebiteras den del av
anslaget till ”Vaktmästeri” (Vht 083) som avser parkarbeten som utförs av vaktmästare.
Denna del av anslaget uppgår till ca 3,7 mnkr och budgeteras på en verksamhet som
tillhör parkverksamheten.
För att täcka de ökade internhyreskostnaderna hos nämnderna, behöver anslag
omdisponeras till dessa, vilket framgår av följande uppställning (se bilaga 2):
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Arbetsmarknad- och kompetensutveckling
Barn-och utbildningsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Kulturförvaltningen
Miljökontoret
Omsorgsförvaltningen
Revisionen
Räddningstjänsten
Socialförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen

-446,0 tkr
13 224,3 tkr
4 104,6 tkr
-2 292,3 tkr
1 237,8 tkr
30,7 tkr
6 548,4 tkr
2,1 tkr
-173,2 tkr
798,2 tkr
112,9 tkr
268,8 tkr

I budget och flerårsplan 2008-2010 gjordes en omdisponering från Ak till Bun p.g.a.
organisatoriska förändringar inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan med 4 630,0
tkr. Av dessa avsåg 3 715,0 tkr hyror på HTS. När beslutet om
internhyresförändringarna togs i juni 2008 omdisponerades hyra för HTS eftersom det
inte framgick av ärendebeskrivningen att detta innefattades i budgetbeslutet. Normalt
ska omdisponerning/justering av internhyror göras inom internhyreskalkylen.
Omdisponeringen från Ak blev inte korrigerad i ramen 2009 och 3 715,0 ska därför
omdisponeras ”tillbaka” från Bun till Ak för 2009. Ramkorrigeringen kommer att göras
i ramen för budget 2010.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 156 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
1. 500 000 kronor omdisponeras från tekniska nämndens budgetram för att täcka
ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
2. 11 341 800 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag för ”anslagstyp
1” och ”Central lönepott 2009” för att täcka ökade internhyreskostnader hos
nämnderna.
3. 120 800 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag ”anslagstyp 1” för
att täcka ökat anslagsbehov för fastighetsförvaltningen (vht 0572)
4. 11 574 600 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag för ”Media” och
”nya Sjögläntan” för att täcka ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
5. 23 416 400 kronor omdisponeras till nämnderna/förvaltningarna enligt
nedanstående uppställning.
6. 3 715 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsförvaltningen till
arbetsmarknad & kompetensutveckling.
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___________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
klk - ekonomiavd
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Bun
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§ 136

Behörighet att bedriva den finansiella verksamheten i
Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Nedanstående behörigheter ska gälla i den finansiella verksamheten i Hässleholms
kommun tills vidare.
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens finansiella policy ska kommunstyrelsen utse de befattningshavare
som har att uppta lån, göra placeringar och underteckna handlingar i samband därmed.
Den ändrade organisationen för kommunledningskontoret har bara föranlett smärre
förändringar.
Följande behörigheter föreslås gälla i rubricerade ärenden.
Ärende
Verkställighet av nyupplåning

1)

Undertecknande av handlingar i samband därmed
Beslut om lösen och omplacering av lån
Undertecknande av handlingar i samband därmed
Beslut om likviditetsplacering
Undertecknande av handlingar i samband därmed
Beslut om placering avseende kommunens stiftelser
Undertecknande av handlingar i samband därmed
Undertecknande av handlingar i samband med
upphandling/placering av pensionskapital
Undertecknande av handlingar i samband med
upphandling av banktjänster
Undertecknande av checkar, uttag, överföringar,
deklarationer o dyl avseende kommunen och
kommunens stiftelser 2)
Firmatecknare för övriga förekommande ärenden

Justering
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Befattning

Beslut

Ekonomichef

KS’ delegationsregl A 6

KS ordf / vice ordf +
ekonomichef / redovisningschef
Ekonomichef / redovisningschef
Ekonomichef / redovisningschef +
kontorspersonal
Ekonomichef / redovisningschef
Ekonomichef / redovisningschef
+ kontorspersonal
Ekonomichef
Ekonomichef / redovisningschef
Ekonomichef / budgetchef
Ekonomichef / redovisningschef
Ekonomichef / redovisningschef /
budgetchef / ekonomisekreterare +
kontorspersonal
Kommunchefen

Utdraget bestyrkes

KS’ delegationsregl A 2
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1) Förbehåll: Upplåning ska före beslut anmälas till KS ordförande. Verkställd
upplåning avrapporteras varje månad i finansrapporten.
2) Förbehåll: Vid undertecknande av checkar, uttag och överföringar ska alltid
attesterade handlingar och motivering till transaktionen lämnas. Om så inte sker är
underställd personal skyldig att vägra att behandla transaktionen. Detsamma gäller
om utbetalningen förefaller misstänkt på något sätt.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 157 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Nedanstående behörigheter ska gälla i den finansiella verksamheten i Hässleholms
kommun tills vidare.
____________________
Sänt till:
klk - kommunchefen
klk – redovisningschef
klk – ekstab
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§ 137

Överflyttning av tjänster från arbetsmarknad &
kompetensutveckling till kommunledningskontoret
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Monica Augustsson överflyttas från förvaltningen för arbetsmarknad &
kompetensutveckling till kommunledningskontoret.
2. Löneanslag avseende Monica Augustsson på 121 tkr för sept – dec 2009 flyttas
från arbetsmarknad & kompetens till kommunledningskontoret.
3. Tjänsten avseende Lina Holmberg finansieras från och med 2009-01-01 genom
att 75 % av lönekostnaden, motsvarande 312 tkr flyttas över från arbetsmarknad
& kompetens till kommunledningskontoret.
4. Ramjustering mellan förvaltningarna från och med 2010 bevakas av
budgetberedningen.
Beskrivning av ärendet

Monica Augustsson är under perioden febr 2008 – aug 2009 utlånad av förvaltningen
för arbetsmarknad & kompetensutveckling till kommunledningskontorets löneenhet
med anledning av införandet av nytt PA-system. För närvarande pågår stora
utbildningsinsatser i självservice inom barn- och utbildningsförvaltningen samt
omsorgsförvaltningen. Detta kommer inte att hinna slutföras förrän under 2010.
Samtidigt har löneenheten två personer helt eller delvis sjukskrivna och det är ovisst om
och i vilken takt de kan återgå till arbetet. Förvaltningen för arbetsmarknad &
kompetensutveckling har inte för närvarande något behov av tjänsten och har inget
emot en överflyttning av tjänsten och budgetmedlen. SKTF har ställt sig positiva till
överflyttningen i MBL-förhandling enligt § 11 den 19 maj.
Lina Holmbergs informationstjänst har tidigare varit fördelad mellan förvaltningen för
arbetsmarknad & kompetensutveckling och kommunledningskontoret. Efterfrågan på
informationsinsatser har kontinuerligt ökat, både internt och externt. I den löpande
kärnverksamheten i kommunen finns ett allt större behov av effektiv kommunikation
för att exempelvis kommunicera politiska beslut, hantera presskontakter samt utveckla
webbplatsen, intranätet och produktioner. Informationsfunktionen är en central resurs i
kommunens allmänna strävan efter ökad attraktionskraft och tillväxt. Mot denna
bakgrund ansåg man det nödvändigt att förstärka kommunledningens
informationsfunktion med en informatörtjänst på heltid med placering på
kommunikations- och marknadsstaben.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 158 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
1. Monica Augustsson överflyttas från förvaltningen för arbetsmarknad &
kompetensutveckling till kommunledningskontoret.
2. Löneanslag avseende Monica Augustsson på 121 tkr för sept – dec 2009 flyttas
från arbetsmarknad & kompetens till kommunledningskontoret.
3. Tjänsten avseende Lina Holmberg finansieras från och med 2009-01-01 genom
att 75 % av lönekostnaden, motsvarande 312 tkr flyttas över från arbetsmarknad
& kompetens till kommunledningskontoret.
4. Ramjustering mellan förvaltningarna från och med 2010 bevakas av
budgetberedningen.
____________________
Sänt till:
klk – redovisningschef
ak
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§ 138

Utredningsuppdrag gällande allaktivitetscentrum och
likartade kommunala verksamheter
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Föreliggande redovisning gällande lokaler och verksamheter godkänns som en
delredovisning av uppdraget samt överlämnas till budgetberedningen för slutlig
behandling i samband med arbetet avseende budget 2010 och flerårsplan 2011-2012.
Kommunchefen får i uppdrag att senast den 31 augusti till budgetberedningen redovisa
samtliga lokalkostnader samt aktuella hyresavtal avseende de i ärendet aktuella
lokalerna.
Yrkande

Robin Gustavsson, KD, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-12-10, § 312 att uppdra åt
kommunchefen att kartlägga och utreda de verksamheter som bedrivs på kommunens
fritidsgårdar, biblioteksfilialer, servicekontor, allaktivitetshus samt i andra kommunalt
finansierade samlingslokaler. Uppdraget skulle vara klart 2009-03-30. Efter
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut har kommunens ekonomiska förutsättningar
märkbart förändrats. Prognosen för skatteunderlaget, i förhållande till fastställd plan,
har sammanlagt under åren 2009-2011 nedreviderats med ca 270 miljoner kronor.
Samtliga förvaltningar har därför under våren fått i uppdrag att omedelbart påbörja en
översyn av samtliga kommunala verksamheter i avsikt att ta fram förslag till
omställningar och besparingar så att kommunen kan fastställa en budget i balans.
I det nu aktuella ärendet gällande lokaler m m har lokalförsörjningsavdelningen 200902-20 gjort en sammanställning (bilaga) över aktuella lokaler per förvaltning och ort
samt kortfattat beskrivit verksamheter, antal årstjänster samt om lokalen samutnyttjas
med annan förvaltning. Utan att göra en mer djupgående analys kan direkt konstateras
att det sammantaget rör sig om 20-talet lokaler och att verksamheterna som bedrivs i
dessa berör ett flertal förvaltningar. För att kunna lägga förslag på ökat samutnyttjande
och andra eventuella rationaliseringar krävs fortsatta analyser samt avvägningar och
hänsynstagande utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Detta arbete kan dock inte
göras utan att hänsyn tas till ovannämnda översynsarbete med kommunens totala
ekonomi. Det föreslås därför att lokalförsörjningsavdelningens sammanställning skall
betraktas som en delredovisning av det ursprungliga uppdraget samt att denna
överlämnas till budgetberedningen för slutlig behandling.
Justering
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 160 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Föreliggande redovisning gällande lokaler och verksamheter godkänns som en
delredovisning av uppdraget samt överlämnas till budgetberedningen för slutlig
behandling i samband med arbetet avseende budget 2010 och flerårsplan 2011-2012.
Kommunchefen får i uppdrag att senast den 31 augusti till budgetberedningen redovisa
samtliga lokalkostnader samt aktuella hyresavtal avseende de i ärendet aktuella
lokalerna.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att senast den 31 augusti
till budgetberedningen redovisa samtliga lokalkostnader samt aktuella hyresavtal
avseende de i ärendet aktuella lokalerna.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Wibergs yrkande samt framlagt förslag i
övrigt och finner allt bifallet.
____________________
Sänt till:
kommunchefen för redov.

Justering

UW

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 (39)

Diarienummer

2009-06-17
2009/388 005

§ 139

Verksamhetsberättelse 2008 för IT-nämnd Skåne Nordost
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Verksamhetsberättelse 2008 för IT-nämnd Skåne Nordost godkänns.
2. Ledamöterna i IT-nämnd Skåne Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2008.
Jäv

Tommy Nilsson, S, deltar på grund av jäv inte i handläggningen eller beslutet i ärendet.
Christer Hellberg, S, tjänstgör.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet
avseende tiden 2008-01-01 till och med 2008-12-31.
Hässleholms kommuns revisorer har upprättat granskningsrapport som tillstyrker att
nämnden beviljas ansvarsfrihet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 161 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Verksamhetsberättelse 2008 för IT-nämnd Skåne Nordost godkänns.
2. Ledamöterna i IT-nämnd Skåne Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2008.
____________________
Sänt till:
klk – kommunchef
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§ 140

Ordförande i IT-nämnd Skåne Nordost
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm utses till ordförande i IT-nämnd Skåne
Nordost under verksamhetsåret 2009.
Beskrivning av ärendet

Vid sitt sammanträde 2009-04-21 beslöt IT-nämnd Skåne Nordost att föreslå kommunfullmäktige att utse kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm till IT-nämnd Skåne
Nordost ordförande under verksamhetsåret 2009.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 162 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm utses till ordförande i IT-nämnd Skåne
Nordost under verksamhetsåret 2009.
____________________
Sänt till:
klk – kommunchef
ks ordf
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§ 141

Övergripande projektledning för projektet Hässleholm Nord
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) att,
genom bolagets VD Kent Johannesson, ansvara för den övergripande
projektledningen i projektet Hässleholm Nord, i enlighet med föreliggande förslag.
2. Beslutet ska gälla omedelbart efter justering.
3. Kommunchefen ska föra ytterligare diskussioner med HIBAB för att säkerställa
strategiska utvecklingen på Garnisonen/Finjasjö Park.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun arbetar sedan ett flertal år tillbaka med planeringen av en ny
industri- och logistikpark med kombiterminal, Hässleholm Nord. Hässleholm Nord
skall lokaliseras väster om Stoby i direkt anslutning till riksväg 21 och Södra
stambanan. Nödvändiga markförvärv (ca 200 ha) är i princip genomförda och
projektering för detaljplanerarbete påbörjades under januari 2009. Den totala
investeringsvolymen har initialt beräknats till ca 200 Mkr. Projektet är en långsiktig
strategisk satsning som bedöms ha en stor potential med hänsyn till det järnvägsnära
läget och de framtida miljöanpassade transportlösningar som detta möjliggör. På grund
av att projektet förmodas bidra till minskade utsläpp av växthusgaser beslutade
Naturvårdsverket under våren 2008 att bevilja projektet ca 31 miljoner kr i bidrag
(KLIMP-bidrag). Bidraget förutsätter att de klimatförbättrande åtgärderna genomförs
inom en period om fyra år från att beslutet meddelades.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg, C, yrkar följande tillägg: ”Kommunchefen ska föra ytterligare
diskussioner med HIBAB för att säkerställa den strategiska utvecklingen på
Garnisonen/Finjasjö Park”.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Lars-Göran Wibergs
tilläggsyrkande och finner det bifallet.
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Behov av övergripande projektledning
Projektet är mycket omfattande och involverar en rad olika såväl interna som externa
kompetenser och aktörer. Kommunstyrelsen har det övergripande politiska ansvaret för
projektet och kommunchefen är till följd härav ytterst ansvarig på tjänstemannasidan.
När det gäller det operativa arbetet är ett flertal av kommunens förvaltningar och bolag
involverade; stadsbyggnadskontoret (planarbete), tekniska kontoret (projektering m m),
kommunledningskontoret (exploatering, näringslivs, etablering, marknadsföring, regional utveckling o planering m m), miljökontoret (miljöfrågor) och Hässleholms Vatten
AB (vatten och avlopp) för att nämna några. Mot denna bakgrund är det av yttersta vikt
att det finns någon som löpande kan leda och samordna projektet utifrån ett kommunalt
helhetsperspektiv. Med hänsyn till relevant kompetens och tidigare erfarenhet av större
projekt föreslås att HIBAB genom sin VD Kent Johannesson får detta uppdrag.
Styrgrupp
Styrgrupp för projektet föreslås vara kommunstyrelsen arbetsutskott, ordföranden i
tekniska nämnden och kommunchefen. Styrgruppen kan därutöver adjungera de
personer som styrgruppen anser är lämpliga.
Initiala frågeställningar
Initialt bör projektledaren fokusera på följande frågor;
1. Ta fram förslag till huvudtidplan för projektets genomförande.
2. Ta fram förslag till organisationsplan som inkluderar rätten att sätta samman en
ändamålsenlig projektorganisation.
3. Ta fram en detaljerad ekonomisk kalkyl för hela projektet samt för de i projektet
ingående delarna.
Ovanstående frågor skall redovisas till styrgruppen för fastställande under augusti
månad 2009. Styrgruppen ansvarar för att kommunstyrelsen kontinuerligt informeras
om projektet.
Projektledarens mandat i löpande frågor
Projektledaren föreslås få mandat att fatta löpande beslut som är nödvändiga för
projektets genomförande. Samtliga sådana beslut skall snarast efter beslutsfattande
anmälas till styrgruppen. Principiella ställningstaganden samt frågor av större vikt skall
lyftas till styrgruppen för prövning och i de fall styrgruppen finner det lämpligt
överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
Frågor gällande tidsåtgång samt ersättning för uppdrag skall från kommunstyrelsens
sida hanteras av kommunchefen.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 164 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt HIBAB att, genom bolagets VD Kent Johannesson,
ansvara för den övergripande projektledningen i projektet Hässleholm Nord, i
enlighet med föreliggande förslag.
2. Beslutet ska gälla omedelbart.
____________________
Sänt till:
klk –kommunchef
HIBAB
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§ 142

Intern kontrollplan 2009 – kommunledningskontoret
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Intern kontrollplan 2009 för kommunledningskontoret godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har 26 mars 2007 antagit ”Regler för intern kontroll i
Hässleholms kommun”. Syfte och mål med den interna kontrollen är:
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som fastställts
Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt
Politiker och personal ska skyddas från oberättigade misstankar
Fattade beslut ska verkställas och följas upp
Kommunens räkenskaper ska vara rättvisande
Kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras
Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas

Kommunstyrelsen har 2008 beslutat att varje förvaltning i sin interna kontrollplan för
2009 ska ta med avtalstrohet för upphandling av kontorsmaterial och kontrollera hur
detta följs. Därutöver kan varje nämnd själv bestämma vad som ska ingå i årets interna
kontrollplan. Varje avdelning ansvarar själv för sin interna kontroll och har utifrån väsentlighet och risk föreslagit kontrollmoment för sin verksamhet. Kontroll av brister
från tidigare år har även beaktats.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-06-03 § 165 att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Intern kontrollplan 2009 för kommunledningskontoret godkänns.
____________________
Sänt till:
klk – redovisningschef
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§ 143

Vuxenutbildningssamverkan i Skåne – val av politisk
representation till styrgrupp
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Som representant till styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne väljs:
Urban Widmark, M.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg, C, föreslår att kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark ska
utses till representant i styrgruppen.
Beskrivning av ärendet

Kommunförbundet Skånes styrelse har beslutat att inleda ett arbete för samverkan
mellan Skånes kommuner inom vuxenutbildning. Varje kommun ges möjlighet att utse
en ledamot i styrgruppen.
Till styrgruppen knyts en tjänstemannagrupp med representation från samtliga skånska
kommuner/ kommunalförbund med kommunal vuxenutbildning.
___________________
Sänt till:
Den valda
Kommunförbundet Skåne (senast 12 juni)
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§ 144

Årsredovisning Stiftelsen Bjärnumhus
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Resultat- och balansräkningen fastställs.
- Det godkänns att av vinsten avsätta till
Konsolideringsfond 115 740 kr
Underhållsfond 1 030 230 kr och
Reservfond 431,82 kr.
Beskrivning av ärendet

Enligt stiftelsens stadgar § 21 ska kommunstyrelsen före utgången av juni månad fatta
beslut i anledning av förvaltnings- och revisionsberättelserna, vilka ska delges
kommunfullmäktige.
Revisorerna har inga anmärkningar.
_____________________
Sänt till:
Stiftelsen Bjärnum – hus
klk – ekonomiavd
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§ 145

Budgetuppföljning per 2009-04-30
Beslut

Ekonomisk uppföljning per 2009-04-30 läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Bo Ranvert redovisar budgetuppföljning per 2009-04-30.
__________________
Sänt till:
BR
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§ 146

Planeringsramar för budget 2010 och flerårsplan 2011-2012
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Planeringsramarna för 2010-2012 antas för drift enligt bilaga.
Liggande plan för investeringarna ska gälla för 2010-2011 och ramen för 2012 ska
behandlas under hösten 2009.
Samtliga förvaltningar/nämnder ska senast den 28 augusti 2009 lämna in bilaga 2,
underlag till ökade driftkostnader, för alla investeringar som finns upptagna i
investeringsplanen. Bilaga 2 ska lämnas till ekonomistaben.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Reservation

Tommy Nilsson, S, deltar inte i beslutet. Per-Åke Purk, V, deltar inte i beslutet. Peter
Groth, MP, deltar inte i beslutet. Patrik Jönsson, SD, deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april att samtliga nämnders nettoramar 2009,
exklusive omsorgsnämndens, skulle nedrevideras med 1 procent. Neddragningen
beräknas på den av kommunfullmäktige antagna budgeten i november 2008. Utöver
nämnda neddragning på 1 procent beslutades även att ytterligare en neddragning på 2
procent skulle ske på samtliga nämnders planeringsramar 2010. Denna nedrevidering
gjordes på grund av den nya kraftigt nedreviderade skatteunderlagsprognosen som kom
den 19 februari 2009 och som innebar att skatteintäkterna för kommunen skrevs ner
med 33 mnkr för 2009, 69 mnkr för 2010 och 90 mnkr för 2011. Denna neddragning av
ramarna ska fortsättningsvis gälla och förslag till planeringsramar för 2010-2012
framgår av bilaga 1.
För investeringsramarna ska liggande plan gälla för 2010-2011 och ramen för 2012
behandlas under hösten.
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2009/484 041
För att få en tydligare bild över ökade driftkostnader i samband med investeringar ska
samtliga förvaltningar/nämnder för alla upptagna investeringar i planen, både 2010 och
2011, ange anslagstyp, investeringsbelopp, beräknad ianspråktagandedatum, avskrivningstid, övriga driftkostnader exklusive avskrivning och internränta. Bilaga 2 ska fyllas i och lämnas in senast den 28 augusti 2009. Investeringarna kommer inte att godkännas om inte bilagan är ifylld.
Den 23 april kom en ny skatteunderlagsprognos som innebar ytterligare nedrevidering
med 27 mnkr 2009, med 10 mnkr 2010 och 40 mnkr 2011. Några ytterligare åtgärder
föreslås inte i nuläget.
Med liggande förslag till planeringsramar och de förändringar som är gjorda på finansförvaltningen är budgeten för 2010 underbalanserad med 5,9 mnkr och för 2011 och
2012 med 43,8 mnkr respektive 71,4 mnkr.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-17 § 174 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Planeringsramarna för 2010-2012 antas för drift enligt bilaga.
Liggande plan för investeringarna ska gälla för 2010-2011 och ramen för 2012 ska behandlas under hösten 2009.
Samtliga förvaltningar/nämnder ska senast den 28 augusti 2009 lämna in bilaga 2, underlag till ökade driftkostnader, för alla investeringar som finns upptagna i investeringsplanen. Bilaga 2 ska lämnas till ekonomistaben.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), yrkar bifall till framlagt förslag.
Reservation
Tommy Nilsson, (S), deltar inte i beslutet.

____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
samtliga förvaltningar/nämnder
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§ 147

Information från Skåne Nordost

Kommunchefen föredrar ärenden från Skåne Nordost – sammanträde.
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§ 148

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2009/423
261
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter samt avtal,
varigenom kommunen tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, gällande upplåtelser för
tid om högst fem år beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-0518
2009/414
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 2009-05-13
2009/467
255
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Rätt att tillförsäkra kommunen rätt eller belasta kommunens fastigheter med servitut,
ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2009-05-15
2009/466
250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar m.m. upp till ett belopp om
högst 200 000 kronor beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 200905-15
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2009/412
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2009-05-15
2009/413
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 20003-16
2009/465
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Exploateringsbudget beslutad av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-05-15
2009/422
174
Räddningstjänsten – Beslut om dispens att sota själv har beviljats enligt delegation
2009-05-19
2009/491
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll – godkännande av
attester daterat 2009-06-01
2009/499
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll - Anställningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2009-05-06, 2009-05-20,
2009-06-03.
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§ 149

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2009/402
040
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Finansrapport per april 2009
2009/391
040
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Kommunal månadsstatistik per april 2009
2009/498
042
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Kommunledningskontorets
budgetuppföljning per 2009-04-30
2009/392
042
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Budgetuppföljning för bolagen per 200904-30
2009/392
042
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Budgetsuppföljning per 2009-04-30
2009/517
040
Kommunledningskontoret ekonomistaben – Kapitalförvaltningen per 2009-04-30
2009/407
353
Miljökontoret – Piparp 1:2 Begäran om avstyckning MN § 46
2009/472
107
Kommunassurans Syd Försäkrings AB – Protokoll från Kommunassurans Syd
Försäkrings AB:s bolagsstämma i april 2009
2009/460
040
Sveriges Kommuner och Landsting – Pressmeddelande ang Bekymmersamt läge för
kommuner och landsting
2009/486
042
Kristianstads Airport – Årsredovisning 2008
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2009/487
107
Kristianstads Airport – Bilaga till protokoll vid årsstämma 2009-06-04
2009/485
042
VoB Syd AB – Årsredovisning 2008
2009/411
109
Sveriges Kommuner och Landsting – Valfrihetssystem inom socialtjänsten för
nybörjare och andra nyfikna
2008/324
617
Skolinspektionen – Beslut om rätt till bidrag avseende den fristående
gymnasiesärskolan Linnéaskolan i Höörs kommun
2009/459
700
Sveriges Kommuner och Landsting – Styrelsens beslut Överenskommelse mellan staten
och Sveriges Kommuner och Landsting om Plattform för evidensbaserad praktik i
socialtjänsten, gäller fr.o.m. 15 maj 2009
2009/461
010
Sveriges Kommuner och Landsting – Socialt kapital och urban utveckling 2009,
konferens den 23-26 september 2009 i Lidköping – Göteborg
2009/471
100
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar från sammanträde med beredningen
för kommunalekonomiska frågor
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Sommarhälsning

Urban Widmark tackar för gott samarbete och tillönskar trevlig sommar. Lars-Göran
Wiberg framför övriga styrelsens tack för ordförandens arbete och tillönskar trevlig
sommar.

Justering

UW

DR

Utdraget bestyrkes

