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Diarienummer

2009-09-02
2009/476 026

§ 150

Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid godkänns och börjar gälla från och med den 16
november 2009.
I samband med att rökfri arbetstid införs ska arbetsgivaren erbjuda tobaksavvänjning till
den som vill sluta röka.
Förslag till hur riktlinjerna även ska kunna tillämpas på de kommunala bolagen ska
utarbetas.
Yrkanden

Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Peter Groth (MP), Lars-Göran Wiberg (C), Tommy Nilsson (S), John Bruun (FP),
Mikael Björklund (FV) och Robin Gustavsson (KD), Per-Åke Purk (V) och Pär
Palmgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Robin Gustavsson yrkar även att om det är möjligt ska förslaget avse rökfri tid för
skolelever.
Omröstning

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

Patrik Jönsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

I ett upprop från Sveriges Kommuner och Landsting uppmanas kommuner att följa
landstingens initiativ att införa en stödjande miljö där arbetstiden är rökfri.
Då vi inom Hässleholms kommun aktivt verkar för att utveckla det hälsofrämjande
arbetet är det inte längre förenligt att tillåta rökning på arbetstid. Frågan har diskuterats
i KS AU den 2 juni 2008, presenterats i kommunens centrala samverkansgrupp samt
diskuterats vid ett seminarium om rökfri arbetstid den 20 november 2008.
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Diarienummer

2009-09-02
Forts. § 150

2009/476 026
Efter det att KS vid årsskiftet införde rökfria entréer, fönster och friskluftsintag vill vi
nu ta nästa steg och upprätta en kommunövergripande riktlinje, inkluderande bolagen,
gällande rökfri arbetstid.
Hässleholm kommun bedriver sedan några år tillbaka ett framgångsrikt och i många
stycken unikt arbete för att utveckla en hälsofrämjande organisation. I kommunens
personalpolicy anges ”Personalpolitiken skall främja kommunens verksamhet och bidra
till utveckling och effektivitet”. Vidare sägs det att ”Arbetsmiljöarbetet ska vara
systematiskt och inriktas på förebyggande och hälsobefrämjande insatser som leder till
god hälsa”. För att öka andelen långtidsfriska inom kommunen är en minskning av
rökning väsentlig då det är den enskilt största påverkbara risken för ohälsa.
Enligt olika rapporter som bland annat Folkhälsoinstitutet står bakom framgår det att tre
av fyra rökare egentligen vill sluta röka. Ett av de mest framgångsrika sätten att minska
rökning bland befolkningen är att begränsa möjligheten att röka. På samhällsnivå har
man de senaste åren tagit stora kliv framåt och fått stor acceptans för rökfria miljöer
bland annat genom att restauranger och krogar blivit rökfria.
Med anledning av detta och för att tydligt visa att vi som arbetsgivare vill skapa
möjligheter för personalen att förbättra eller bibehålla sin hälsa, önskar vi upprätta en
kommunövergripande riktlinje gällande rökfri arbetstid.
Tobak är ett av de största hoten mot människors hälsa. Många sjukdomar är
förknippade med rökning, däribland cancer, hjärt-kärlsjukdom och KOL. Förutom att
ge svåra sjukdomar är nikotin dessutom starkt beroendeframkallande och sänker
konditionsförmågan.
Att sluta röka är ett personligt beslut som arbetsgivaren inte kan påtvinga någon anställd. Genom att införa rökfri arbetstid kan arbetsgivaren däremot aktivt möjliggöra
och underlätta för ett rökfritt liv under en stor del av dagen.
Härmed skärper man också arbetsgivarens befintliga ansvar för att arbetstagare, mot sin
vilja, utsätts för tobaksrök¹.
Utöver detta kan läggas till ytterligare värden, bland annat att såväl besökare som
vårdtagare, elever med flera inte ska behöva utsättas för tobaksrök. Kommunen kan på
detta sätt även vara ett gott exempel gentemot andra företag i samhället för hur
medarbetares hälsa och arbetskapacitet kan ökas.
Vi ställer oss även bakom det nationella folkhälsoarbetet med rökfria miljöer. Rökfria
miljöer spelar en viktig roll för att minska antalet rökare och rökningens skadeeffekter
samt motverka antalet nya rökare. En rökfri arbetstid minskar även återfallsrisken för
tidigare rökare.
Det har diskuterats om även snus ska omfattas, så kallad tobaksfri arbetstid. Eftersom
snuset inte påverkar omgivningen på samma sätt som rökning och för att det
vetenskapliga underlaget kring hälsorisker inte är så starkt som för rökning, anser vi det
inte i dagsläget motiverat att införa tobaksfri arbetstid. Däremot är det självklart att de
snusare som önskar hjälp med att sluta snusa ska erbjudas samma stöd som rökare får.
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Diarienummer

2009-09-02
Forts. § 150

2009/476 026
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-17 § 172 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid godkänns och börjar gälla från och med den 16
november 2009.
I samband med att rökfri arbetstid införs ska arbetsgivaren erbjuda tobaksavvänjning till
den som vill sluta röka.
Förslag till hur riktlinjerna även ska kunna tillämpas på de kommunala bolagen ska
utarbetas.
____________________
Sänt till:
klk – personalstab
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Diarienummer

2009-09-02
2009/475 312

§ 151

Trafiksäkerhetsåtgärder, riksväg 24, Hörja
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera gång- och cykelväg, GC-väg, genom
Hörja samt att finansieringen sker genom att ianspråkta högst 250 000 kronor ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Anslaget ska tillföras tekniska kontorets driftbudget.
Beskrivning av ärendet

Vägverket planerar att genomföra kollektivtrafikåtgärder i Hörja under 2009. I samband
med detta arbete är det lämpligt att underhållsasfaltera riksväg 24 samt bygga en GCväg genom Hörja. Vägverket är väghållare för riksväg 24 och svarar för drift och
underhåll samt vinterväghållning.
En förutsättning för att vägverket ska anlägga GC-vägen är att kommunen bidrar med
50 % av byggkostnaden, dock högst 250 000 kronor.
Ett av de nuvarande kriterierna för att en anläggning enligt god redovisningssed ska
vara en investering och efter färdigställandet läggas på balansräkningen är att
kommunen ska äga anläggningen. Eftersom vägverket kommer att vara väghållare även
för GC-vägen är kommunen i juridisk mening inte ägare.
Enligt ekonomistabens uppfattning är medfinansieringen med nuvarande regelverk av
GC-vägen i Hörja ett driftbidrag till vägverket.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-17 § 173 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera GC-väg genom Hörja samt att
finansieringen sker genom att ianspråkta högst 250 000 kronor ur kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader.
Anslaget ska tillföras tekniska kontorets driftbudget.
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____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben
klk – redovisningsavdelningen
Tn
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Diarienummer

2009-09-02
2009/173 007

§ 152

Revisionsrapport ”Granskning av
pensionsmedelsförvaltningen” – svar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar som sitt eget och översänder det till
revisorerna.
Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har granskat pensionsmedelsförvaltningen 2008 och har en del synpunkter.
Kommunledningskontorets ekonomistab har upprättat ett svar över lämnade
synpunkter.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-17 § 175 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar till revisionen som sitt eget.
____________________
Sänt till:
revisionen
klk – ekonomistab
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Diarienummer

2009-09-02
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§ 153

Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2008 – svar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar som sitt eget och översänder det till
revisorerna.
Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har granskat årsredovisning 2008 och har lämnat synpunkter.
Kommunledningskontorets ekonomistab har upprättat ett svar över lämnade
synpunkter.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-17 § 176 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar svaret till revisionen som sitt eget.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), och Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
revisionen
klk – ekonomistab
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Diarienummer

2009-09-02
2006/226 269

§ 154

Tillstånd till överlåtelse av lös egendom (vinschaggregat för
segelflygplan)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Hässleholms Flygklubb ges tillstånd att sälja klubben tillhörigt vinschaggregat av
fabrikat SVABO V-310 launching system för segelflygplan. Kommunen ska underrättas
om verkställd försäljning.
Beskrivning av ärendet

I beslutsförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 3 februari 2009, §
33, anfördes följande.
Hässleholms Flygklubb (HFK) har hos kommunen ansökt om tillstånd att sälja klubben
tillhörig vinsch och som grund för ansökan huvudsakligen anfört att klubben inte
använder vinschen längre eftersom klubben inte längre är aktiv inom segelflyg. – Vid
underhandskontakt har framkommit att klubben numera endast har motorflygplan.
Av utredningen i ärendet har vidare framkommit bland annat följande. Genom
överenskommelse i december 2005 överlät kommunen till HFK såsom gåva den nu
aktuella vinschen. Den 6 mars 2006 avtalades såsom ett tillägg till överenskommelsen
att ”Flygklubben får inte utan kommunens skriftliga godkännande överlåta äganderätten
till vinschaggregatet och ej heller (annat än tillfälligt) flytta detta till annan plats än
inom flygplatsområdet (Bokebergs Flygplats).”
Hässleholms Flygklubb ingick 1998 ett arrendeavtal med kommunen innebärande att
klubben fick nyttjanderätten till ”flygplatsfastigheten” Vinslövs-Boarp 42:1 (Bokeberg).
Upplåtelsen skedde för att på arrendestället bedriva flygverksamhet och därmed
förenlig verksamhet. Arrendeavtalet gäller enligt uppgift fortfarande.
I skrivelser år 2006 till kommunen har dåvarande Göinge Segelflygklubb (GS) begärt
att klubben skulle ges rätt att använda Bokebergs flygplats och den nu aktuella
vinschen. Som svar på skrivelserna har kommunen beslutat att skrivelserna inte skall
föranleda någon åtgärd av kommunen.
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Forts. § 154
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Vid underhandkontakt, i anledning av HFK:s nu aktuella ansökan, med Peter
Davidsson, dåvarande ordförande i GS, har denne anfört bland annat följande. GS, som
numera kallas Going Soaring, har tidigare bedrivit verksamhet på Bokeberg. HFK
arrenderade flygfältet, men tillät GS att använda det och vinschen. Efter en tid fick man
inte vara kvar och flyttade då verksamheten till Sövde flygfält. GS kan tänka sig att
köpa vinschen, men det förutsätter att man får bedriva sin verksamhet på Bokeberg,
eftersom vinschen inte kan användas på Sövde flygfält.
Bedömning
HFK har ensam nyttjanderätten till Bokebergs flygfält. Klubben har inte längre
användning för det vinschaggregat som finns där och som klubben äger. Eftersom
vinschen inte används och, såvitt nu kan bedömas, inte heller kommer att användas av
klubben inom överskådlig framtid, framstår det som mest ändamålsenligt att den säljs.
Begärt tillstånd skall därför meddelas.
Ärendet har återremitterats med motiveringen att arbetsutskottet ansåg att det behövdes
ett yttrande från segelflygklubben i dess nuvarande skepnad.
Underhandskontakt har tagits med Mikael Randau, som är styrelseordförande i
Kristianstads Segelflygklubb, tidigare Going Soaring. Han har därvid lämnat följande
upplysningar. Klubben har nu ett s k självstartande segelflygplan med motor och har
därför inte något behov av att dra upp det i luften och alltså inte heller något behov av
en vinsch. Klubben har inte något emot att HFK ges tillstånd att sälja vinschen; tvärtom
är det bara bra om de kan sälja den istället för att den står och rostar sönder.
Mot bakgrund av de uppgifter som Kristianstads Segelflygklubb har lämnat föreslås att
begärt tillstånd ges.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-17 § 177 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Hässleholms Flygklubb ges tillstånd att sälja klubben tillhörigt vinschaggregat av
fabrikat SVABO V-310 launching system för segelflygplan. Kommunen ska underrättas
om verkställd försäljning.

____________________
Sänt till:
klk – kommunjuristen
Hässleholms flygklubb
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Diarienummer
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2009/575 615

§ 155

Kvalitetsredovisning 2008 för vuxenutbildningen i
Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kvalitetsredovisning 2008 för vuxenutbildningen i Hässleholms kommun godkänns.
Beskrivning av ärendet

Enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. skall
varje kommun, varje skola, årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led
i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Arbetet med
kvalitetsredovisningen ska främja kommunernas, bl.a. skolornas kvalitetsarbete och
därigenom bidra till att förverkliga utbildningens nationella mål. Kvalitetsredovisningen
syftar även till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse.
Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de
nationella målen för utbildningen förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder
kommunen, respektive skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. I
kvalitetsredovisningen skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och
utbildningens måluppfyllelse redovisas.
Inom förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling gäller förordningen om
kvalitetsredovisning de skolformer som regleras av Läroplan för de frivilliga
skolformerna Lpf 94. De aktuella verksamheterna inom förvaltningen har upprättat
kvalitetsredovisningen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 180 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kvalitetsredovisning 2008 för vuxenutbildningen i Hässleholms kommun godkänns.
_____________________
Sänt till:
ak
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§ 156

Kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning –
upphävande av kommunfullmäktiges beslut
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva av kommunfullmäktige 1998-03-30 § 27
antagna bestämmelser för kommunalt bidrag till anordnande av enskild VAanläggning från och med 2009-11- 01.
2. Ansökningar inkomna från och med detta datum prövas inte.
3. Ansökningar inkomna till och med 2009-10-31 ska prövas och kan, om bidrag är
berättigat, komma att utbetalas senast 2 år efter beslutsdatum.
4. Miljönämndens reglemente ändras i § 3 med anledning av ovanstående beslut.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommunfullmäktige antog 1998-03-30, § 27, ”Bestämmelser för
kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning”. De första
bestämmelserna i denna fråga antogs av sammanläggningsdelegerade den 17 december
1973 och en revidering skedde den 25 november 1991. Ansvaret för administrationen
av dessa bidrag har lagts på miljönämnden. I miljönämndens budget finns 120 000
kronor (2009) avsatt för ändamålet. Om denna summa inte räcker så kan underskottet
regleras i bokslutet varje år eftersom det är en verksamhet som miljönämnden inte själv
kan påverka omfattningen av.
Miljönämnden har liksom alla andra nämnder fått i uppdrag att se över vilka
verksamheter och kostnader som kan tas bort utan alltför vittgående konsekvenser och
ser borttagande av kommunala bidrag till VA som en möjlig lösning.
Hässleholms kommun är unikt generös med utbetalning av kommunala bidrag för
anordnande av enskilda VA-anläggningar. Med ökade reningskrav på enskilda avlopp
och förhållandevis låga anslutningsavgifter till kommunalt avlopp finns det stor risk att
betydande belopp framöver måste utbetalas. Detta ska då vägas mot andra angelägna
kommande uppdrag.
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2009/554 303
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2009-06-16.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 181 beslutar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
5. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva av kommunfullmäktige 1998-03-30 § 27
antagna bestämmelser för kommunalt bidrag till anordnande av enskild VAanläggning från och med 2009-11- 01.
6. Ansökningar inkomna från och med detta datum prövas inte.
7. Ansökningar inkomna till och med 2009-10-31 ska prövas och kan, om bidrag är
berättigat, komma att utbetalas senast 2 år efter beslutsdatum.
8. Miljönämndens reglemente ändras i § 3 med anledning av ovanstående beslut.

____________________
Sänt till:
Mn
Kfs
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2009-09-02
2009/165 101

§ 157

Motion angående terapihundar i äldreomsorgen – svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen bifalls med hänvisning till omsorgsnämndens beslut § 75/2009 och med
kompletteringen att hänsyn ska tas till arbetsmiljön och risken för allergier.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD) har i motion begärt att omsorgsnämnden skulle få i uppdrag att utreda hur en verksamhet med terapihundar ska kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Hässleholm.
Omsorgsnämnden har besvarat motionen enligt § 75/2009. Motionen föreslås besvarad
med att verksamhet med terapihundar i form av besökshundar ska prövas vid Kaptensgården och Lyckåsa, med start hösten 2009 och utvärdering 2010. Ansvarig ska vara
enhetschefen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen besvaras med omsorgsnämndens beslut
och att omsorgsnämnden även beaktar arbets- och vistelsemiljön bland annat beträffande risken för allergier.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 185 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen bifalls med hänvisning till omsorgsnämndens beslut § 75/2009 och med
kompletteringen att hänsyn ska tas till arbetsmiljön och risken för allergier.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.
____________________
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§ 158

Revisionsrapport om granskning av omsorgstyngd och
bemanning – svar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar som sitt eget och översänder det till
revisorerna.
Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet

Revisorerna har granskat omsorgsnämnden beträffande omsorgstyngd och bemanning.
Omsorgsnämnden har enligt § 101/2009 svarat på revisorernas synpunkter och angett
åtgärder de avser vidta.
Kommunledningskontoret föreslår att omsorgsnämndens svar ska utgöra svar över
rapporten.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 186 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Granskningsrapporten anses besvarad med kommunstyrelsens förslag och
omsorgsnämndens svar § 101/2009 och överlämnas till revisorerna.
____________________
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§ 159

Pågatåg Nordost – Sösdala stationsområde
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Till tekniska nämnden anslås 850 000 kronor för att snarast upprätta anbudsunderlag
gällande anpassning av Sösdala stationsområde för pågatågstrafik.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 08-12-17 § 235 att ge tekniske chefen i uppdrag att detaljprojektera och ta fram arbetshandlingar för utbyggnad av plattformar med mera inom
Hässleholms kommun, som möjliggör pågatågstrafik – enligt projektet ”Pågatåg Nordost” – i tätorterna Sösdala, Ballingslöv, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö från och med
halvårsskiftet 2010. Det aktuella projekteringsarbetet ska finansieras med 1 Mkr ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda investeringar.
Tekniska kontoret arbetar med full kraft i enlighet med ovanstående beslut. För att
kontoret ska ha möjlighet att upprätta anbudsunderlag, inklusive detaljprojektering, för
att anpassa stationsområdet i Sösdala för pågatågstrafik (bl.a. ingår gång- och cykeltunnel under järnvägen) krävs ett ekonomiskt anslag utgörande 0,850 Mkr.
Det är mycket angeläget att ovan nämnda handlingar färdigställs fortast möjligt så arbetet med tunneln under järnvägen kan utföras under påsken 2010 i samband med att
banverket stänger all järnvägstrafik på detta spår i 4 dygn.
Ärendet tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 187 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Till tekniska nämnden anslås 850 000 kronor för att snarast upprätta anbudsunderlag
gällande anpassning av Sösdala stationsområde för pågatågstrafik.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar.
____________________
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§ 160

Ombyggnad av del av Kristianstadsvägen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Till tekniska nämnden anslås 1,4 miljoner kronor för samfinansieringsprojektet gällande
ombyggnad av Kristianstadsvägen enligt av tekniska kontoret och COOP Forum
upprättat förslag.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Omröstning

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

Patrik Jönsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Diskussioner har de senaste åren förts om att bygga om Kristianstadsvägen på delen
mellan korsningarna Norra/ Södra Kringelvägen och Mellanhedsvägen/ Löparevägen.
Tekniska kontoret har tillsammans med COOP Forum upprättat gestaltningsförslag med
utformning som båda parter accepterat. COOP Forum har vid olika tillfällen framfört
önskemål om in- och utfart från Kristianstadsvägen.
Tekniska kontoret har på uppdrag av kommunledningen tecknat samfinansieringsavtal
med COOP Forum innebärande att kostnaderna fördelas lika mellan parterna dvs. vardera part står för 50 % av kostnaderna dock får kommunens insats i projektet uppgå till
högst 1,5 Mkr.
Tekniska kontoret har kostnadsberäknat ovan nämnda ombyggnad till 2,8 Mkr, varav
parterna ska bekosta 50 % vardera (1,4Mkr).
Tekniska kontoret har möjlighet att påbörja ombyggnaden av Kristianstadsvägen efter
sommaren om ekonomiska medel (1,4 Mkr) anslås till projektet.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 189 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Till tekniska nämnden anslås 1,4 miljoner kronor för samfinansieringsprojektet gällande
ombyggnad av Kristianstadsvägen enligt av tekniska kontoret och COOP Forum upprättat förslag.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget.
____________________
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§ 161

Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark –
antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändring avseende kommunal författningssamling ”Taxa för upplåtelse av
torgplatser samt annan offentlig plats” – trottoarservering, daterad 2009-05-18, antas.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har upprättat ett nytt förslag angående taxa för uteservering och
upplåtelse av offentlig platsmark.
./. Bilaga: Taxan
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 190 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändring avseende kommunal författningssamling ”Taxa för upplåtelse av
torgplatser samt annan offentlig plats” – trottoarservering, daterad 2009-05-18, antas.
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§ 162

Sänkning av avtalsförsäkringar 2009
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras med det
belopp som motsvarar minskningen av avtalsförsäkringen och ekonomistaben ska ta
hänsyn till denna minskning i prognosen i delårsrapporten.
Beskrivning av ärendet

Styrelsen för AFA Försäkring har beslutat att premierna för avtalsgruppsjuk-försäkring
(AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring sänks för hela 2009. AFA gör bedömningen
att kostnaderna för försäkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre än förutsett, till följd av den reformerade sjukskrivningsprocessen som medfört betydande
minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring. Den totala
sänkningen blir 0,84 procent från 40,98 procent till 40,14 procent. Enligt en grov uppskattning som ekonomistaben gjort handlar det om minskade kostnader på cirka 9 mnkr.
Den ekonomiska situationen 2009 är klart ansträngd och den senaste prognosen visade
på ett negativt resultat på -24,8 mnkr. Därför föreslår ekonomistaben att den minskning
av kostnaderna som sker ute på nämnderna/förvaltningarna i samband med minskningen av avtalsförsäkringar också regleras i nämndernas/förvaltningarnas budgetramar.
Hur mycket det innebär för varje nämnd/förvaltning kommer att plockas fram så fort
som möjligt, men på grund av semestertider så kommer det inte att vara klart innan
detta ärende ska lämnas in och därför menar ekonomistaben att det är viktigt att få ett
principbeslut på att ramarna ska justeras och att vi i prognosen i delårsrapporten ska ta
hänsyn till denna minskning.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 191 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras med det
belopp som motsvarar minskningen av avtalsförsäkringen och ekonomistaben ska ta
hänsyn till denna minskning i prognosen i delårsrapporten.
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Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
____________________
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§ 163

Godkännande av nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk
förening
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner de av föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk
förening den 2 april 2009 beslutade nya stadgarna för föreningen.
Beskrivning av ärendet

Den 2 april 2009 genomfördes ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk
förening. Stämman beslutade bland annat att fastställa nya stadgar för föreningen.
Beslutet var enhälligt. Föreningens styrelse gjorde under vintern och våren en
genomgång och omarbetning av föreningens stadgar. Vid en jämförelse mellan de
gamla och nya stadgarna framgår följande. En särskild valberedning utöver den vanliga
skall bildas. Ledamöterna utses av föreningen styrelse. Denna, nya valberedning ska
föreslå tillsättningar av personer som beslutas av bolagens, t ex Kommuninvest i
Sverige AB, årsstämmor. Denna uppgift har hittills skötts av den befintliga
valberedningen. Bolagen har inte några egna valberedningar. Valberedningens förslag
ska dessutom godkännas av föreningsstämman. Detta är ett led i föreningens
ägarstyrning avseende företrädesvis Kommuninvest i Sverige AB.
Enligt lagen om ekonomiska föreningar krävs normalt att alla medlemmar är närvarande på föreningsstämman och eniga om en stadgeförändring för att den ska få registreras hos Bolagsverket. Om några medlemmar är frånvarande vid stämman, kan stadgeändringarna likväl få registreras, förutsatt at de frånvarande medlemmarna i efterhand
lämnar sitt skriftliga samtycke till förändringarna.
När stämman beslutade att fastställa de nya stadgarna konstaterades att ett antal medlemmar inte var representerade. Stämman beslöt därför att de frånvarande medlemmarna skulle tillskrivas i syfte att anhålla om deras godkännande av beslutet om nya
stadgar så att de kan registreras.
Kommunledningskontoret bedömer att kommunen kan godkänna de nya stadgarna för
föreningen.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 192 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner de av föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening den 2 april 2009 beslutade nya stadgarna för föreningen.
____________________
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§ 164

Hälsopolicy för Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hälsopolicy för Hässleholms kommun antas.
Beskrivning av ärendet

Ärendet har bearbetats i kommunens organisation och behandlats i
förhandlingsutskottet (2009-04-17) och i centrala samverkansgruppen (2009-06-05).
Hälsopolicyn avses vara en del av kommunens personalpolicy och ämnar beskriva
Hässleholms kommuns viljeriktning och vision gällande hälsofrämjande verksamhet för
organisationens medarbetare.
Hässleholms kommun bedriver sedan några år tillbaka ett betydelsefullt arbete för att
utveckla god hälsa bland organisationens medarbetare. I kommunens personalpolicy
anges ”Personalpolitiken skall främja kommunens verksamhet och bidra till utveckling
och effektivitet”. Vidare sägs det att ”Arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt och
inriktas på förebyggande och hälsobefrämjande insatser som leder till god hälsa”.
En framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet är beroende av medarbetarnas
hälsa och arbetsglädje, vilket gör det hälsofrämjande arbetet mycket viktigt. Det
hälsofrämjande arbetet är även en viktig strategisk fråga då det handlar om den framtida
kompetensförsörjningen. För att tydliggöra det hälsofrämjande arbetet har
personalenheten tagit fram en hälsopolicy för Hässleholms kommun.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 193 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hälsopolicy för Hässleholms kommun antas.
____________________
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§ 165

Optionsavtal för Garvaren 14
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Upprättat förslag till optionsavtal för Garvaren 14 i Hässleholm med Norén Fastighet
AB godkänns med ändringen i p 2 a att ”15 våningar” ändras till ”16 våningar”.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar att planen ska ändras från att tillåta 16 våningar till 8
våningar. Han yrkar därmed avslag på ärendet.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på arbetsutskottets förslag
och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Under 2008 förvärvade Hässleholms kommun fastigheten Garvaren 14 med adress
Drottninggatan 6 i Hässleholm. Fastigheten har ett mycket centralt läge och bör kunna
bebyggas med attraktiva bostäder/kontor. Vid kommunens förvärv av fastigheten bestod
den av ett äldre bostadshus i två plan samt en enplansbyggnad i u-formation där
verksamhet för cykelförsäljning och reparationer drevs. Delar av byggnaderna har
numera rivits.
Med Norén Fatigheter AB har nu ett förslag till optionsavtal för fastigheten Garvaren
14 och en markremsa i norr och öster runt Garvaren 14 tecknats. I detta förslag till avtal
är första steget en detaljplaneprövning där Noréns Fastigheter AB före 2010-03-01
tecknar planavtal med stadsbyggnadskontoret. Detaljplaneförslaget förutsätts vara
antagen 2010-10-01. Därefter ska bygglov sökas inom sex månader och köpeavtal
tecknas inom ytterligare tre månader. Byggstart skall ske senast tolv månader efter det
att detaljplanen vunnit laga kraft. Exploatören har föreslagit en byggnad i ca 15
våningar. Detta får dock prövas i planprocessen.
Köpeskillingen för marken är fastställd.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 197 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
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Upprättat förslag till optionsavtal för Garvaren 14 i Hässleholm med Norén Fastighet
AB godkänns med ändringen i p2a att ”15 våningar” ändras till ”16 våningar”.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), yrkar att byggnation i 16 våningar ska få uppföras. I övrigt
yrkar Lars-Göran Wiberg bifall till framlagt förslag.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Wibergs yrkande och finner det bifallet.
____________________
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§ 166

Ytterligare finansiering av projektering och detaljplanering av
kommunens verksamhetsområde Hässleholm Nord
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Tekniskanämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med att framta arbetsplan för
väganslutning mot riksväg 21 och detaljplan för projekt Hässleholm Nord inklusive
projektering för kombiterminal.
Finansiering sker genom att 4 000 000 kronor överförs från exploateringsprojekt 45824
till tekniska kontorets budget.
Beskrivning av ärendet

Projekt Hässleholm Nord kommer att bli ett av de största projekt som drivits inom
kommunen. En kombiterminal med industrimark planeras. Mark är inköpt för ändamålet och tekniska kontoret driver projektet som nu är i det skede där detaljplan och arbetsplan tas fram samtidigt som projektering påbörjas.
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det idag 17 777 500 kronor kvar av de
17 781 000 kronor som är avsatta för projektet.
I beslut 2008-12-17 2008/824 § 240 har tekniska kontoret fått 3 000 000 kronor för
igångsättandet av arbetet. De behöver nu ytterligare 4 000 000 kronor för att avsluta sitt
uppdrag.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 198 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Tekniska chefen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att framta arbetsplan för
väganslutning mot riksväg 21 och detaljplan för projekt Hässleholm Nord inklusive
projektering för kombiterminal.
Finansiering sker genom att 4 000 000 kronor överförs från exploateringsprojekt 45824
till tekniska kontorets budget.
____________________
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§ 167

Ytterligare finansiering av exploateringsprojekt för bostäder,
Röinge Hage, Björklunda och Hassellunden samt
industriområde Bjärnum Norr
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
2 987 000 kronor avsätts för åtgärder inom exploateringsprojekten enligt nedan.
Finansiering sker genom exploateringsbudgeten.
Beskrivning av ärendet

Exploateringsavdelningen driver ett antal exploateringsprojekt i kommunen. De senaste
åren har det varit stor efterfrågan på mark både för bostäder och industrier. Arbetet med
att iordningställa områdena har gjorts löpande av tekniska kontoret på
exploateringsavdelningens uppdrag.
I tre pågående exploateringsprojekt för bostäder, Röinge Hage, Björklunda och
Hassellunden, har den av kommunstyrelsen godkända budgeten inte kunnat hållas vilket
gör att tekniska kontoret begär ökade anslag för att kunna färdigställa projekten.
I ett annat projekt, industriområdet Bjärnum Norr, anlades en genomgående gata i fel
höjd vilket medför att det uppstår problem vid angöring till en korsande gata. För
åtgärdande av detta fel äskar tekniska kontoret ytterligare anslag.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 199 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
2 987 000 kronor avsätts för åtgärder inom exploateringsprojekten enligt nedan.
Finansiering sker genom exploateringsbudgeten.
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§ 168

Yttrande över samråd kring förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning
för Södra Östersjöns vattendistrikt
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Yttrandet antas som svar på samråd kring förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt.
Beskrivning av ärendet

Yttrandet på samrådet är framtaget gemensamt inom Hässleholms kommun med
representanter från miljöförvaltningen, statsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen,
Hässleholms Vatten AB samt kommunledningskontoret.
Hässleholms kommun delar tillfullo Vattenförvaltningens målbeskrivning:
- God status
- God tillgång på vatten
- Ingen försämring
- Hållbart utnyttjande
- Framtida generationer ska få uppleva god vattenkvalitet.
Vattenförvaltningen som är det svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv, har som
mål att alla vatten ska uppnå ”god status” senast år 2015.
Viktiga ställningstaganden:
Hässleholms kommun anser att det behövs mer kunskap och underlag för att kunna
fastställa styrande normer för framtida vattenförvaltning.
Åtgärdsförslagen för att uppnå god vattenkvalitet är otillräckliga med tydlig slagsida åt
att det är kommunerna som ska stå för det mesta.
Nya miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogrammet som baseras på otillräckligt underlag
riskerar att i betydande omfattning fördröja och fördyra kommunens hantering av översikts- och detaljplaner.
Åtgärder mot de stora diffusa källorna saknas.
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För att framgångsrikt förverkliga de ambitioner som ramdirektivet ytterst innehåller bedöms att det krävs en större politisk förankring på framförallt det lokala planet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 200 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Yttrandet antas som svar på samråd kring förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt.
_____________________
Sänt till:
klk – utv.stab.
sbk
tk
Hlm Vatten AB
Mn
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt + yttr.
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§ 169

Remiss Regional plan för transportinfrastrukturen i Skåne
perioden 2010 till 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Skåne Nordost-styrelsens remissvar på RTI planen 2010-2021 antas som kommunens
eget yttrande.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till yttrandet.
Per-Åke Purk (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
- På sida 3 stycke 7 under Stockholm stryks ordet ”Kristianstads Airport”.
- På sida 4 stryks hela stycket om ”Kristianstads Airport”.
- På sida 5 under stycket ”Skåne Nordosts synpunkter” stryks ordet ”fyrfilig”.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels PerÅke Purks yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation

Per-Åke Purk reserverar sig till förmån för sitt yrkande. Patrik Jönsson och Peter Groth
delat inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Region Skåne har sänt materialet, Regional plan för transportinfrastrukturen i Skåne perioden 2010 till 2021, på remiss för synpunkter på förslaget till ny plan samt trafikverkens förslag till nationell plan. I remissarbetet har samhällsplaneringsgruppen i SKNO
deltagit med representanter från respektive kommun.
Allmänt om planen är att den innebär mycket begränsade insatser i nordöstra Skåne där
inget av de viktigaste vägstråken färdigställs och järnvägsutbyggnaden är begränsad
under planperioden.
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De viktigaste stråken i nordöstra Skåne är de som
- Binder samman flera kommuner
- Är betydelsefulla för kollektivtrafik och godstransporter
- Underlättar arbets- och utbildningspendling.
Nordöstra Skåne har 15 % av Skånes befolkning på 40 % av Skånes yta. Mindre än
hälften av befolkningen bor i kommunhuvudorterna vilket ställer specifika krav på kollektivtrafik och transportstråk.
Viktiga målpunkter:
Malmö-Lund
Helsingborg
Älmhult
Blekinge/Olofström/Sölvesborg
Stockholm
Västkusten/Göteborg
Köpenhamn-Kastrup-Kontinenten
Åhus hamn
Hässleholm Nord
Kristianstad Airport
Ett förslag till remissvar har tagits fram och föreslås blir översänt som yttrande.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 201 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Skåne Nordost-styrelsens remissvar på RTI planen 2010-2021 antas som kommunens
eget
_______________________
Sänt till:
klk – utv.stab
SKNO
Regionala tillväxtnämnden: post + yttrande
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§ 170

Motion om nolltolerans mot gatuvåld - svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande antas som svar på
motionen.
Bifaller yrkandet om ställningstagandet för nolltolerans mot gatuvåld.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Irene Nilsson (S) och Rolf
Delcomyn (S) angående nolltolerans mot gatuvåld till socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Motionärerna yrkar på att Hässleholms kommun tar beslut om
nolltolerans mot gatuvåldet och att samarbete ska sökas med Region Skåne och polisen
för att i samverkan inleda ett preventivt informationsarbete riktat mot ungdomar i
skolåldern.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och bifaller yrkandet om nolltolerans mot gatuvåld. Nämnderna har också yttrat sig över på
vilket sätt samverkan med Region Skåne och polisen ske och kan fördjupas för att motverka och förebygga våld i samhället.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 202 beslutar att föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande antas som svar på motionen.
Bifaller yrkandet om ställningstagandet för nolltolerans mot gatuvåld.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) och Tommy Nilsson, (S) bifaller förslaget.
__________________
Sänt till:
Sn
Bun
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§ 171

Revidering av regional folkhälsostrategi 2010-2013 - yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Upprättat reviderat yttrande godkänns som svar i ärendet.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att av yttrandet ska framgå att
”alla har utifrån sina egna förutsättningar ett eget ansvar för hälsan”. I övrigt bifalls
yttrandet.
Reservation

Peter Groth (MP) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har 2009-04-14 remitterat förslag till
revidering av regional folkhälsostrategi för Skåne för yttrande.
Förslaget bygger på de synpunkter som inkommit under dialogkonferenser och övriga
träffar med berörda aktörer. De skånska kommunerna och den ideella sektorn har
deltagit i revideringsprocessen. På regional nivå sker arbetet i samverkan med
Länsstyrelsen i Skåne. Från nationell nivå har Statens folkhälsoinstitut aktivt följt och
deltagit i revideringsprocessen. Arbetet har pågått sedan januari 2008.
Den reviderade regional folkhälsostrategin 2010-2013 ger en bra och generell bild av
ansvarsfördelningen inom ramarna för folkhälsoarbetet och Hässleholms kommun har
inget ytterligare att tillägga till förslaget till revidering av regional folkhälsostrategi
2010-2013.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 203 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
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Upprättat yttrande godkänns som svar i ärendet.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall, till förslaget till yttrande.
__________________
Sänt till:
klk – utv.stab
Kommunförbundet Skåne – yttrande
Region Skåne + rev. yttrande
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§ 172

Redovisning av kommunal medfinansiering
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Bidrag till medfinansiering av statlig och regional infrastruktur ska tas upp som tillgångspost i den kommunala balansräkningen.
2. Bidraget ska skrivas av under den medfinansierade tillgångens bedömda nyttjandeperiod, dock högst 15 år.
3. De nya reglerna avseende medfinansiering tillämpas för beslut som är tagna efter den
28 februari 2009.
Beskrivning av ärendet

I Hässleholms kommuns kommande budgetarbete kommer ett flertal projekt att aktualiseras som kräver en samfinansiering mellan Hässleholms kommun och staten eller Region Skåne. Några av dessa projekt kan vara ny trafikplats på riksväg 21 i anslutning till
kommunens nya industriområde (Hässleholm Nord), gångtunnel under järnvägen i Sösdala, gång- och cykelvägar samt ombyggnad av perronger i våra samhällen där Pågatåg
och Öresundståg ska stanna i framtiden.
Med nuvarande rekommendationer till lagen om kommunal redovisning ska bidrag till
medfinansiering av infrastrukturinvesteringar som ägs av någon annan än kommunen
redovisas som en kostnad i kommunens resultaträkning. Skälet till detta är att den tillgång som bidraget ska finansiera inte kontrolleras av kommunen (bidragsgivaren), varför ett grundläggande kriterium för vilka tillgångar som ska redovisas i balansräkningen
inte är uppfyllt.
När en överenskommelse gjorts om en kommunal medfinansiering av till exempel en
statlig infrastruktur ska kommunens resultat, med nuvarande lagstiftning, belastas med
hela åtagandet. Det ligger i sakens natur att om medfinansiering är aktuellt är det som
regel fråga om betydande belopp, varför ett beslut om medfinansiering kan medföra att
ett resultatmässigt underskott uppkommer. Enligt kommunallagens balanskrav ska ett
negativt resultat regleras, det vill säga det egna kapitalet återställas inom tre år, såvida
det inte finns synnerliga skäl att underlåta återställningen.
När Hässleholms kommun nu står inför viktiga beslut om betydande medfinansiering av
stora infrastrukturinvesteringar kan det inte vara rimligt att hela denna medfinansiering
ska belasta det aktuella årets resultaträkning. Det är därför viktigt att finna en redovisningslösning som ger en rättvisande bild av vad en medfinansiering faktiskt innebär.
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Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag
att överväga frågor om kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur och hur
dessa frågor kan tas om hand inom ramen för gällande lagstiftning. Till särskild utredare förordnades kommunalrådet i Enköpings kommun, Åke Hedén. Utredaren har
överlämnat sitt (och experterna i utredningen) betänkande Redovisning av kommunal
medfinansiering (SOU 2009:21). Regeringen har därefter överlämnat sin proposition
2008/09:228 till riksdagen. Förslaget till beslut är att riksdagen antar regeringens förslag till ”lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning”. Ärendet är
planerat för beredning i Finansutskottet den 13 oktober 2009. Något datum för behandling i kammaren finns ännu inte.
Ekonomistabens förslag till kommunfullmäktiges beslut överensstämmer i stort sätt
med utredarens och propositionens förslag. Det som i princip avviker är att orden ”och
regional” har lagts till i punkt 1 i beslutsförslaget. Det måste anses som rimligt att även
medfinansiering av regional infrastruktur, som till exempel ombyggnad av järnvägsperronger för framtida tågstopp, ska innefattas av det nya regelverket som ska gälla i
Hässleholms kommun.
Ur redovisningssynpunkt bör man beakta förslaget om medfinansiering som en alldeles
speciell företeelse i den kommunala ekonomin. Syftet med att redovisningsmässigt
hantera medfinansieringen på samma sätt som en investering är att medfinansieringen i
mycket har samma egenskaper, nämligen en initial utgift som säkerställer tillkomsten
av en resurs som ger nytta under en lång tid. Genom att medfinansieringen hanteras i
likhet med andra investeringar blir det naturligt att i planerings- och budgetsammanhang ta med åtagandet i investeringsbudgeten.
När beslut är taget om bidrag till statlig, och i Hässleholms fall, till regional infrastruktur ska beloppet redovisas på en särskild rad i kommunens balansräkning. I en särskild
not i balansräkningen ska det för varje enskilt projekt framgå vad bidraget avser, det
sammanlagda bidraget, hur mycket av bidraget som upplösts och i balansräkningen
upptaget belopp. Det i balansräkningen upptagna bidraget ska med årliga enhetliga belopp upplösas under 15 år.
Regeringens förslag är att ändring i lagen om kommunal redovisning träder i kraft den 1
januari 2010. Bestämmelserna ska enligt propositionen tillämpas i fråga om bidrag till
statlig infrastruktur som har beslutats efter den 28 februari 2009.
Med ovanstående beslutsförslag och redovisningsmetod påverkas inte de nuvarande
reglerna för balanskravet eller tillämpningen av synnerliga skäl.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 204 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Bidrag till medfinansiering av statlig och regional infrastruktur ska tas upp som tillgångspost i den kommunala balansräkningen.
2. Bidraget ska skrivas av under den medfinansierade tillgångens bedömda nyttjandeperiod, dock högst 15 år.
3. De nya reglerna avseende medfinansiering tillämpas för beslut som är tagna efter den
28 februari 2009.
_____________________
Sänt till:
klk – ek.chef
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§ 173

Överflyttning av tekniska kontorets verksamhet till aktiebolag
mm
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Den av kommunfullmäktige den 15 juni 2009, § 75, beslutade
organisationsförändringen av tekniska kontoret skall träda i kraft den 1 januari
2010.
2. Tekniska kontorets verksamhet, i den utsträckning som framgår nedan under
rubriken Ärendebeskrivning, överflyttas per den 1 juli 2010 till ett av kommunen
helägt aktiebolag.
3. Tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsen ges i uppdrag att för
kommunfullmäktige senast den 29 mars 2010 lägga fram förslag till bolagsordning
och ägardirektiv för bolaget, samt förslag till slutreglering mellan kommunen och
bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal.
4. Kommunfullmäktige skall välja styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolaget
under våren 2010.
5. Tekniska nämnden avvecklas per den 1 juli 2010 och att kvarvarande uppgifter
överflyttas till kommunstyrelsen.
6. Det under kommunstyrelsen per den 1 juli 2010 skall inrättas ett tekniskt utskott.
7. Uppdra åt tekniska kontoret att genast påbörja arbetet med att upprätta och ingå
avtal med förvaltningarna avseende leverans av tjänster från den i punkt 2 beskrivna
verksamheten.
8. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen fatta nödvändiga beslut för bolagsbildningens
genomförande.
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Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar avslag på ärendet. I detta instämmer Patrik Jönsson (SD) och
Per-Åke Purk (V).
Peter Groth (MP) yrkar bifall till p 1 och avslag på p 2-8.
Omröstning

Ordföranden ställer beträffande punkt 1 proposition på dels bifall och dels avslag på
arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition ställs: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja.
Den som avslår det röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena
Olsson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Mikael Björklund (FV), Peter
Groth (MP), Urban Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Margareta Axelsson (S), Per-Åke Purk (V), Patrik Jönsson (SD).
Ordföranden ställer därefter beträffande punkterna 2-8 proposition på dels bifall och
dels avslag på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag
röstar ja. Den som avslår det röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena
Olsson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Mikael Björklund (FV), Urban
Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Margareta Axelsson (S), Per-Åke Purk (V), Peter Groth (MP) och Patrik Jönsson (SD).
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden.
Beskrivning av ärendet

1.1 Inledning
En kommuns väsentligaste uppgifter och ansvar brukar kallas kärnverksamhet. Exempel
på sådan verksamhet är utbildning, vård och omsorg, men även tillväxtpolitiska frågor,
trafiksäkerhet och frågor som gäller kultur och fritid samt myndighetsutövning.
Övergripande och strategiska frågor och teknisk försörjning liksom lokalförsörjning är
också prioriterade kommunala ansvarsområden.
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Kraven på kommunens kärnverksamhet ökar i en snabbare takt än de ekonomiska
möjligheterna att finansiera dem. Några exempel på sådana drivande krav är att
medborgarnas krav och förväntningar ökar, att andelen äldre och andra
omsorgsbehövande blir högre, att kvalitetskraven inom utbildningssektorn ökar liksom
valmöjligheterna att utbilda sig hos privata utbildare eller i annan kommun, samt även
det förhållandet att antalet invånare i kommunen stiger.
De ökade kraven på kommunens kärnverksamhet innebär i sin tur att behovet av tydliga
prioriteringar och kraven på kostnadseffektivitet ökar.
Ovanstående resonemang leder fram till följande frågeställningar:


Kommunens behov av ökade ledningsresurser och fokusering på kärnverksamheter.



Kommunens möjligheter att minska kostnaderna för den interna servicen för att i
motsvarande utsträckning kunna förstärka kärnverksamheterna.



Möjligheten att öka professionalismen i serviceleveranserna för att ytterligare
stärka kärnverksamheternas förmåga och prestation.

Det förslag på ny organisation av tekniska kontoret som kommunfullmäktige fattade
beslut om den 15 juni 2009, innebär ett rationellare hanterande av kommunens stödoch servicefunktioner genom att dessa funktioner samlas på ett ställe. Rationaliseringen
frigör ökade resurser för kärnverksamheterna.
För att samarbetet skall kunna fungera på ett affärsmässigt sätt skall mellan tekniska
kontoret och de olika förvaltningarna utarbetas och ingås avtal om önskad leverans av
olika former av stöd och service. Detta är också en förberedelse för nästa steg, det vill
säga bolagiseringen.
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2009 var ett principbeslut, genom vilket ett
utvidgat ansvarsområde för tekniska nämnden fastställdes. Någon tidpunkt för när den
nya organisationen skulle gälla bestämdes inte i samband med beslutet. Med hänsyn till
nedanstående förslag och tidplan gällande överflyttning av verksamheten till aktiebolag,
är det lämpligt att det nya ansvarsområdet för tekniska nämnden skall gälla från och
med den 1 januari 2010.
1.2 Överflyttning av verksamheten till aktiebolag
I syfte att ytterligare öka effektiviteten och rationaliteten i stöd- och serviceleveranserna
skall ett helägt kommunalt aktiebolag bildas. Till bolaget förs större del av ovan
beskriven stöd- och serviceverksamhet inklusive större del av personalen samt de avtal
som ingåtts med de olika förvaltningarna. Stöd- och serviceleveranserna skall ske enligt
de avtal som skall upprättas mellan respektive förvaltning och tekniska kontoret och
som, vad gäller tekniska kontorets del, tas över av bolaget.
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Ägardirektiven skall utformas på så sätt att det tydligt framgår att bolaget har till
ändamål att ägna sig åt verksamhet som dittills utförts av kommunen. – Bolaget skall
vid bolagiseringen inte förvärva fast egendom av kommunen.
Huvuddelen av verksamhet och personal på tekniska kontoret skall överföras till
aktiebolaget. Viss personal skall dock av skäl som framgår nedan (kapitel 3) vara kvar.
1.3 Tidplan
Bildandet av ett helägt, kommunalt aktiebolag kan ske parallellt med införandet av ny
organisation av tekniska kontoret. Överföringen av verksamheten till aktiebolaget
föreslås ske per den 1 juli 2010.
2. Avveckling av tekniska nämnden
All verksamhet skall, såsom ovan anförts, inte överföras till ett aktiebolag. Inom
tekniska nämndens ansvarsområde finns myndighetsuppgifter, såsom främjandet av god
trafiksäkerhet och en god trafikmiljö, lokala trafikföreskrifter, ärenden om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade, upplåtelse av gatumark m m. Uppgifter av detta
slag skall förbli hos kommunen. Handläggningen av dessa uppgifter sker idag i stort sett
uteslutande på delegation av tjänstemän på tekniska kontoret. Det bedöms att de
uppgifter som det ankommer på tekniska nämnden att hantera efter bolagiseringen är av
så liten omfattning att de lämpligen istället kan handhas av kommunstyrelsen, eventuellt
genom ett särskilt utskott. Tekniska nämnden kan därför avvecklas, vilket föreslås ske
vid samma tidpunkt som verksamhet överflyttas till aktiebolaget.
3. Förvaltningsorganisation efter bolagisering
Efter genomförd bolagisering kommer det fortfarande att finnas behov av en
organisatorisk enhet, som huvudsakligen får strategiska uppgifter, beställar-/
kontrolluppgifter och myndighetsfunktioner. Strategiska uppgifter är sådana som har en
ägardimension, till exempel ägarstrategiska beslut för fastigheter, kommunal
infrastruktur och remissinstans gällande frågor inom f.d. tekniska kontorets
verksamhetsområde. Denna verksamhetsdel kommer också att utgöra
kommunledningens stödresurs för strategiska frågor vad gäller kommunens tekniska
kompetens. Alla myndighetsfunktioner som innebär att kommunen har ett tillsynsoch/eller tillståndsansvar enligt lag eller förordning, exempelvis trafikreglering, föreslås
också finnas kvar inom tekniska kontoret. Det kommer också att vara av största vikt att
en kompetens- och resursmässigt riktigt dimensionerad beställarfunktion finns där.
4. Facklig samverkan
Information enligt MBL § 19 till fackliga företrädare har lämnats den 31 mars 2009.
Förhandling enligt MBL § 11 har skett den 8 april 2009 och enligt § 14 den 24 april
2009, då förhandlingarna förklarades avslutade. En riskbedömning har gjorts den 18
maj 2009.
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2009/589 001
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 205 beslutar att föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Den av kommunfullmäktige den 15 juni 2009, § 75, beslutade
organisationsförändringen av tekniska kontoret skall träda i kraft den 1 januari
2010.
2. Tekniska kontorets verksamhet, i den utsträckning som framgår nedan under
rubriken Ärendebeskrivning, överflyttas per den 1 juli 2010 till ett av kommunen
helägt aktiebolag.
3. Tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsen ges i uppdrag att för
kommunfullmäktige senast den 29 mars 2010 lägga fram förslag till bolagsordning
och ägardirektiv för bolaget, samt förslag till slutreglering mellan kommunen och
bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal.
4. Kommunfullmäktige skall välja styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolaget
under våren 2010.
5. Tekniska nämnden avvecklas per den 1 juli 2010 och att kvarvarande uppgifter
överflyttas till kommunstyrelsen.
6. Det under kommunstyrelsen per den 1 juli 2010 skall inrättas ett tekniskt utskott.
7. Uppdra åt tekniska kontoret att genast påbörja arbetet med att upprätta och ingå
avtal med förvaltningarna avseende leverans av tjänster från den i punkt 2 beskrivna
verksamheten.
8. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen fatta nödvändiga beslut för bolagsbildningens
genomförande.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar avslag på ärendet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på dels bifall och dels avslag på framlagt förslag och finner det bifallet.
Votering begärs
Ordförande ställer följande voteringspropositon: ”Den som bifaller förslaget röstar ja
och den som avslår förslaget röstar nej”. 2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Urban
Widmark, (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar ja och Tommy Nilsson (S) röstar nej.
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2009/589 001
Reservation
Tommy Nilsson, (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______________________
Sänt till:
samtliga förvaltningar/nämnder
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2009/350 612

§ 174

Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om rätt
till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun (dnr 32-2009:1310)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB avstyrks, med hänvisning till
barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-08-27.
Yrkanden

Peter Groth (MP) yrkar återremiss på ärendet för att samordna svaren så långt som
möjligt inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet. I de fall kommunerna inte har
samma uppfattning bör dessa redovisas med en samlad konsekvensbeskrivning för
gymnasieutbildningarna i Skåne Nordost.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.
Därefter frågar han på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Reservation

Peter Groth (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-22 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Syd AB, om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2010/11.
Ansökan avser specialutformade program närliggande omvårdnadsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet med start fr.
o m läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 360 elever.
Barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan.
Ärendet har 2009-04-28 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
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2009/350 612
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-02 § 209 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB avstyrks, med hänvisning till
barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-08-27.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan avstyrks.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
_____________________
Sänt till:
bun
skolinspektionen senast 2009-09-15
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§ 175

Ansökan från Lars Sonessons om bidrag för fristående
gymnasieskola i Höörs kommun (dnr: 32-2009-1096) yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Lars Sonesson avstyrks, med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beslut 2009-08-27.
Yrkanden

Peter Groth (MP) yrkar återremiss på ärendet för att samordna svaren så långt som
möjligt inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet. I de fall kommunerna inte har
samma uppfattning bör dessa redovisas med en samlad konsekvensbeskrivning för
gymnasieutbildningarna i Skåne Nordost.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.
Därefter frågar han på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Reservation

Peter Groth (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-24 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Lars Sonesson om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Höörs kommun fr.o.m. läsåret 2010/11.
Ansökan avser Samhällsvetenskapsprogrammet, SP, (20 platser åk 1) och
Naturvetenskapsprogrammet, NV, (20 platser åk 1) med start från och med läsåret
2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 120 elever. Vid
analys av ansökan avseende utbildningarnas innehåll kan konstateras att programmen är
specialutformade närliggande SP respektive NV och inte omfattar nationella
inriktningar. De sökta utbildningarna har profilen Idrott/Friluftsliv, Miljö och Hälsa.
Ärendet har 2009-04-24 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-02 § 210 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Lars Sonesson avstyrks, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-08-27.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan avstyrks.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
_____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande senast 15/9-09
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§ 176

Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om utökad rätt till
bidrag för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun (dnr 32-2009-1271) - yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB avstyrks, med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande daterat 2009-08-27.
Yrkanden

Peter Groth (MP) yrkar återremiss på ärendet för att samordna svaren så långt som
möjligt inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet. I de fall kommunerna inte har
samma uppfattning bör dessa redovisas med en samlad konsekvensbeskrivning för
gymnasieutbildningarna i Skåne Nordost.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.
Därefter frågar han på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Reservation

Peter Groth (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-23 kommunen möjlighet att yttra sig över
Ljud & Bildskolan LBS AB:s ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för
en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2010/11.
Ansökan avser LBS Samhäll Journalistik, specialutformat program närliggande Samhällsvetenskapsprogrammet, SP, (20 platser åk 1) med start från och med läsåret
2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 60 elever.
Ärendet har 2009-04-24 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-02 § 211 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
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Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB avstyrks, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut § 2009-08-27.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan avstyrks.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
_____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande senast 15/9-09
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§ 177

Ansökan från Drivkraft Värend AB om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun (dnr 322009-1058) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Drivkraft Värend AB tillstyrks med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-08-27.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas. I detta instämmer Patrik Jönsson
(SD) och Per-Åke Purk (V).
John Bruun (FP) yrkar bifall på ärendet.
Peter Groth (MP) yrkar återremiss på ärendet för att samordna svaren så långt som
möjligt inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet. I de fall kommunerna inte har
samma uppfattning bör dessa redovisas med en samlad konsekvensbeskrivning för
gymnasieutbildningarna i Skåne Nordost.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på dels om ansökan ska tillstyrkas eller avstyrkas och
finner att den ska tillstyrkas.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill tillstyrka ansökan röstar ja. Den
som vill avstyrka den röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena
Olsson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Mikael Björklund (FV), Peter
Groth (MP), Urban Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Margareta Axelsson (S), Per-Åke Purk (V) och Patrik Jönsson (SD).
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, sverigedemokraternas och miljöpartiets ledamöter
reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden.
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Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-27 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun från och med läsåret 2010/11.
Ansökan avser Specialutformat program, Frisör och stylistprogrammet (25 platser åk 1)
med start fr. o m läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av
totalt 75 elever. Sedan tidigare har sökanden tillstånd för specialutformade program
närliggande Medie-, Handel- och administrations-, El-, Teknik- samt Omvårdnadsprogrammen med en årlig planerad intagning om 175 platser, d v s inklusive föreliggande
ansökan en totalvolym omfattande 600 elever.
Ärendet har 2009-04-27 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-02 § 212 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Drivkraft Värend AB tillstyrks med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-08-27.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (C) tillstyrker ansökan.
Tommy Nilsson (S) avstyrker ansökan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels tillstyrkan till ansökan och dels avstyrkan på
den och finner ansökan tillstyrkt.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som tillstyrker ansökan röstar
ja. Den som avstyrker den röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande senast 15/9-09
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2009/367 612

§ 178

Ansökan från Vittra AB om rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun (dnr 32-2009-1111) –
yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Vittra AB avstyrks med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslut 2009-08-27.
Yrkanden

Peter Groth (MP) yrkar återremiss på ärendet för att samordna svaren så långt som
möjligt inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet. I de fall kommunerna inte har
samma uppfattning bör dessa redovisas med en samlad konsekvensbeskrivning för
gymnasieutbildningarna i Skåne Nordost.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.
Därefter frågar han på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Reservation

Peter Groth (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-22 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Vittra AB, om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2010/11.
Ansökan avser ett årligt intag med 30 elever på Estetiska programmet, ES, inriktning
musikal med start fr. o m läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 90 elever. Vid analys av ansökan avseende utbildningarnas innehåll kan
konstateras att programmen är specialutformade närliggande ES och inte omfattar nationella inriktningar. Utöver föreliggande ansökan beviljades Vittra AB förra året Samhällsvetenskapsprogrammet, SP, (30 platser åk 1) och Naturvetenskapsprogrammet,
NV, (60 platser åk 1) med start från och med läsåret 2009/2010, fullt utbyggt år
2011/2012 med en omfattning av totalt 270 elever. Den planerade totala volymen utgör
alltså 360 elever.
Ärendet har 2009-04-28 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
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2009/367 612
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-02 § 213 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Vittra AB avstyrks, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslut 2009-08-27.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan avstyrks.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande senast 15/9-09
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2009/409 612

§ 179

Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Osby kommun (dn 32-2009-1145)
– yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beslut § 89, 2009-06-25.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan avstyrks. I detta instämmer Patrik Jönsson (SD)
och Per-Åke Purk (V).
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall på ärendet.
Peter Groth (MP) yrkar återremiss på ärendet för att samordna svaren så långt som
möjligt inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet. I de fall kommunerna inte har
samma uppfattning bör dessa redovisas med en samlad konsekvensbeskrivning för
gymnasieutbildningarna i Skåne Nordost.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på dels om ansökan ska tillstyrkas eller avstyrkas och
finner att den ska tillstyrkas.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill tillstyrka ansökan röstar ja. Den
som vill avstyrka den röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena
Olsson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Mikael Björklund (FV), Peter
Groth (MP) och Urban Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Margareta Axelsson (S), Per-Åke Purk (V) och Patrik Jönsson (SD).
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för sitt respektive yrkande.
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2009/409 612
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-05-13 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Osby kommun.
Ansökan avser ett årligt intag på 40 elever fördelat på 11 specialutformade yrkesinriktade program med start från och med läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med
en omfattning av totalt 120 elever.
Ärendet har 2009-05-13 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-02 § 214 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut § 89, 2009-06-25.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (C) tillstyrker ansökan.
Tommy Nilsson (S) avstyrker ansökan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels tillstyrkan till ansökan och dels avstyrkan på
den och finner ansökan tillstyrkt.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som tillstyrker ansökan röstar
ja. Den som avstyrker den röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande senast 15/9-09
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2009-09-02
2009/385 612

§ 180

Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Markaryds kommun ( dnr 32-20091159) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande enligt § 90, 2009-06-25.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas. I detta instämmer Patrik Jönsson
(SD) och Per-Åke Purk (V).
John Bruun (FP) yrkar bifall på ärendet.
Peter Groth (MP) yrkar återremiss på ärendet för att samordna svaren så långt som
möjligt inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet. I de fall kommunerna inte har
samma uppfattning bör dessa redovisas med en samlad konsekvensbeskrivning för
gymnasieutbildningarna i Skåne Nordost.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på dels om ansökan ska tillstyrkas eller avstyrkas och
finner att den ska tillstyrkas.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill tillstyrka ansökan röstar ja. Den
som vill avstyrka den röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena
Olsson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Mikael Björklund (FV), Peter
Groth (MP), Urban Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Margareta Axelsson (S), Per-Åke Purk (V), Patrik Jönsson (SD).
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för sitt respektive yrkande.
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
Forts. § 180

2009/385 612
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-05-05 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Markaryds kommun.
Ansökan avser ett årligt intag med 4 elever på specialutformat program närliggande
Elprogrammet och 4 elever på specialutformat program närliggande Energiprogrammet
med start från och med läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en
omfattning av totalt 24 elever.
Ärendet har 2009-05-07 remitterats från kommunstyrelsen till barn – och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-02 § 215 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande enligt § 90, 2009-06-25.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (C) tillstyrker ansökan.
Tommy Nilsson (S) avstyrker ansökan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels tillstyrkan till ansökan och dels avstyrkan på
den och finner ansökan tillstyrkt.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som tillstyrker ansökan röstar
ja. Den som avstyrker den röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_______________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande senast 15/9-09
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2009-09-02
2009/376 612

§ 181

Ansökan från Didaktus Skolor AB om rätt till bidrag till
fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun (dnr 322009-1235) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Ansökan från Didaktus Skolor AB tillstyrks med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande enligt § 91, 2009-06-25.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar ansökan ska avstyrkas. I detta instämmer Patrik Jönsson (SD)
och Per-Åke Purk (V).
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Peter Groth (MP) yrkar återremiss på ärendet för att samordna svaren så långt som
möjligt inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet. I de fall kommunerna inte har
samma uppfattning bör dessa redovisas med en samlad konsekvensbeskrivning för
gymnasieutbildningarna i Skåne Nordost.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på dels om ansökan ska tillstyrkas eller avstyrkas och
finner att den ska tillstyrkas.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill tillstyrka ansökan röstar ja. Den
som vill avstyrka den röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena
Olsson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Mikael Björklund (FV), Peter
Groth (MP), Urban Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Margareta Axelsson (S), Per-Åke Purk (V), Patrik Jönsson (SD).
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för sitt respektive yrkande.
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Diarienummer

2009-09-02
Forts. § 181

2009/376 612
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-05-04 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Didaktus Skola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun.
Ansökan avser ett årligt intag med 30 elever på Omvårdnadsprogrammet samt 30 elever
på Barn- och fritidsprogrammet med start från och med läsåret 2010/2011, fullt utbyggt
2012/2013 med en omfattning av totalt 180 elever.
Ärendet har 2009-05-05 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-02 § 216 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Didaktus Skolor AB tillstyrks med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande enligt § 91, 2009-06-25.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (C) tillstyrker ansökan.
Tommy Nilsson (S) avstyrker ansökan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels tillstyrkan till ansökan och dels avstyrkan på
den och finner ansökan tillstyrkt.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som tillstyrker ansökan röstar
ja. Den som avstyrker den röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen – yttrande senast 15/9-09

Justering

RG

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

62 (70)

Diarienummer

2009-09-02
2009/455 014

§ 182

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar SKNO gemensamt yttrande som sitt eget angående ny
kollektivtrafiklag SOU 2009:39.
Yrkande

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

Näringsdepartementet har skickat ut kollektivtrafikutredningens delbetänkande En ny
kollektivtrafiklag (SOU2009:39) på remiss. I remissarbetet har
samhällsplaneringsgruppen i SKNO deltagit med representanter från respektive
kommun.
Viktiga ställningstaganden:
De i nätverket Skåne Nordost ingående kommunerna anser att utredningen innehåller så
många brister i form av outredda frågor att förslaget inte är ägnat att i föreliggande
skick läggas till grund för ny lagstiftning på området.
Trafikförklaringsmodellen avstyrks helt.
Den föreslagna ändringen av Plan- och bygglagen innebär ett oacceptabelt och onödigt
intrång i det kommunala planmonopolet och avstyrks därmed.
Förslaget att i lag utpeka de regionala självstyrelseorganen som kollektivtrafikansvariga
myndigheter anser vi utgöra ett ingrepp i det kommunala självstyret varför förslaget i
denna del avstyrks. Region Skåne har erhållit detta ansvar genom avtal med
kommunerna vilket är den ordning vi förordar även framgent då denna modell innebär
ett delat ansvar.
Den föreslagna överföringen av ansvaret för färdtjänst- och sjukresor samt
skolskjutsverksamhet tillstyrks.
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Diarienummer

2009-09-02
Forts. § 182

2009/455 014
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-02 § 217 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen antar yttrande gemensamt för Skåne Nordost, SKNO, som sitt eget
angående ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till yttrandet.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstab
Näringsdepartementet + yttrande senast 18/9-09
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Diarienummer

2009-09-02
2009/635 119

§ 183

Val av ledamot och ersättare i Stiftelsen för regional
utveckling genom Högskolan i Kristianstad (RUTH)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Johan Eriksson, kommunchef, utses till ledamot och Karina Hansson, förvaltningschef
för Arbetsmarknad och Kompetens, utses till ersättare i styrelsen för Stiftelsen för
regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad (RUTH).
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har tidigare utsett Johan Eriksson, kommunchef, till ledamot och
Curt-Erik Karlsson, till ersättare i Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i
Kristianstad. Curt-Erik Karlsson har gått i pension.
Enligt uppgift från Krinova utses representanter i styrelsen årligen.
Johan Eriksson föreslås fortsätta vara ledamot i styrelsen. Till ny ersättare föreslås
Karina Hansson, förvaltningschef för Arbetsmarknad och Kompetens utses.
Meddelande om valet sänds till Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i
Kristianstad (RUTH), Vd Claes Magnusson, Krinova Science Park, Stridsvagnsvägen
14, 291 39 Kristianstad samt till troman och de valda.
_____________________
Beslut till:
RUTH
de valda
TROMAN
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Diarienummer

2009-09-02

§ 184

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Johan Eriksson informerar om kallelse till möte
Tillväxtseminarium ordnas 2009-09-07.
SkNO:s EU-kontoret invigs denna dag.
SkNO:s styrelse har sammanträde 2009-09-07 och tar bl.a. upp kollektivtrafiklagen.
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Diarienummer

2009-09-02

§ 185

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående

2009/526
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 2009-06-12
2009/612
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 2009-08-10
2009/527
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2009-06-12
2009/613
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2009-08-10
2009/529
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-06-12
2009/615
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-08-10
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Diarienummer

2009-09-02
Forts. § 185
2009/584
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Exploateringsbudget beslutad av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-07-15
2009/515
259
Kommunledningskontoret kommunchef – Vidaredelegation inom
exploateringsavdelningens ansvarsområde
2009/631
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll till och med 200907-31 gällande anställningsavtal och ansökan om tjänstledighet undertecknat av
förvaltningschef
2009/630
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Beslut om godkännande av attestant
2009/557
430
Miljökontoret – Delegationsbeslut – Bidrag till inköp/leasing av biogasbil (klimpbidrag)
2009/558
430
Miljökontoret – Delegationsbeslut – Bidrag till inköp/leasing av biogasbil (klimpbidrag)
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2009-09-02

§ 186

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2009/518
049
Kommunledningskontoret ekonomistab – Finansrapport per juni 2009
2009/519
049
Kommunledningskontoret ekonomistab – Finansrapport per juli 2009
2009/511
042
Kommunledningskontoret ekonomistab – Budgetuppföljning per 2009-05-31
2009/517
040
Kommunledningskontoret ekonomistab – Kapitalförvaltningen per 2009-05-31
2009/541
049
Sveriges Kommuner och Landsting – Förbundsavgift år 2010 till Sveriges Kommuner
och Landsting beslut nr 6
2009/542
049
Sveriges Kommuner och Landsting – Kongressens uppdrag om förbundets finansiella
tillgångar – engångsutbetalning till medlemmarna beslut nr 7
2009/543
100
Sveriges Kommuner och Landsting – Inbjudan till utvecklingsarbete Att stärka
medborgarnas engagemang i stadsdelar, bostadsområden och bygder genom direktvalda
områdesstyrelser
2009/550
279
Länsstyrelsen i Skåne län – Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län
2009/549
104
Sveriges undomsrådsstyrelse – Utredning Nya tag för Sveriges ungdomsråd
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2009-09-02
Forts. § 186
2009/506
318
Vägverket – Avslår framställningen från Bosarpsvägens vägsamfällighet om förändring
till allmän av enskilda vägen L 426 U
2008/719
311
Regeringen Näringsdepartementet – Överklagande av Vägverkets beslut om
fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 21, Hässleholm- Kristianstad, delen
Vanneberga- Önnestad, till mötesseparerad väg m.m. samt indragning av väg inom
Hässleholms och Kristianstads kommuner
2009/525
730
Handikappförbunden – Projekt ”Agenda 50” – FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
2009/530
430
Miljömålsrådet – Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål – i halvtid, de
Facto 2009
2009/597
105
Hässleholms Hundungdom – Tackbrev från Hässleholms Hundungdom
2009/538
770
Kommunförbundet Skåne – Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan
inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne
2009/516
100
Samarbetskommittén Skåne Nordost – Sammanträdesprotokoll 2009-06-08
2009/593
517
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut om tillstånd till tävlingen AM-TRYCK
Snapphanerallyt
2009.275
100
Regionfullmäktige – Protokollsutdrag från sammanträde 2009-06-23 § 78
Sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2010
2009/531
100
Regionfullmäktige – Regionfullmäktige protokoll från sammanträde 2009-06-23
2009/523
109
Regionstyrelsen Region Skåne – Protokoll §§ 165-222 från sammanträde 2009-06-09
2009.2726
009
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar med beredning för arbets-, marknads –
och näringslivsfrågor från 2009-06-04
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Diarienummer

2009-09-02
Forts. § 186
2009.2729
100
Regionala tillväxtnämnden – Protokoll från sammanträde 2009-05-25
2009.2728
100
Regionala tillväxtnämnden – Protokoll från sammanträde 2009-04-17
2009.2727
100
Regionala tillväxtnämnden – Protokoll från sammanträde 2009-03-13
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