SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-03-05

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.45

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Rune Stensby (s)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Lars-Göran Wiberg (c) (§§ 22-48)
Lena Olsson (c) (§§ 49-53)
Robin Gustavsson (kd)
Winnie Aronsson (fp)
Torsten Ising (fv)
Lena Wallentheim (s)
Alf Nilsson (s)
Irene Nilsson (s)
Per-Åke Purk (v)
Peter Groth (mp)
Patrik Jönsson (sd)

Ersättare

Urban Widmark, Jan Nilsson, Lars Johnsson, Lena Olsson,
Christer Caesar, Margareta Sundin, Lennart Westdahl,
Thomas Rasmusson, Harald Lind.

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Irene Nilsson

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/ 2008-03-17

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Irene Nilsson

Justering

B-A T

IN

Paragrafer §§ 22-53

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-03-05

2

Anslag/ bevis
Protokollet är justerat.
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2008-03-05

Datum då anslaget sätts upp

2008-03-17

Datum då anslaget tidigast får tas ner

2008-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Lenore Larsson

Datum då anslaget togs ner
Signatur

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

3

§ 22

IT-säkerhetsinstruktion – användare antagande
Dnr 2007/720

009

Kommunstyrelsens beslut
-

Förslaget till ”IT-säkerhetsinstruktion – användare” antas.
”IT-säkerhetsinstruktion – användare” ersätter ”Regler
för användare av Hässleholms kommuns administrativa
nätverk”.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ”ITsäkerhetsinstruktion – användare”. Innehållet är baserat på
Krisberedskapsmyndighetens rekommendation ”Basnivå för
IT-säkerhet”. Instruktionen har tagits fram i samförstånd
med övriga kommuner inom Skåne Nordost och beretts i ITstyrgruppen. IT-kontaktgruppen, med representation från
samtliga förvaltningar, har löpande informerats och getts
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Språkliga ändringar efter påpekanden har gjorts.
Samråd med de fackliga representanterna har hållits.
_____

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

4

KS 2007-11-21 § 202
Kommunstyrelsens beslut
-

Ärendet återremitteras.

KS AU 2007-11-07 § 288
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen förslås följande beslut

- Förslaget till ”IT-säkerhetsinstruktion – användare” an-

tas.
- ”IT-säkerhetsinstruktion – användare” ersätter ”Regler
för användare av Hässleholms kommuns administrativa
nätverk”.
____________________
Sänt till:
IT-strateg
Samtliga förvaltningar

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

5

§ 23

Tomtpriser inom Finjasjöpark
Dnr 2008/124

250

Kommunstyrelsens beslut
-

Villatomtpriset för tomt om 1 000 m² fastställs till
500 000 kronor för södra området och 600 000 kronor
för norra området, inom Finjasjöpark i Hässleholm.
Marginalpriset för villatomt som understiger respektive
överstiger 1 000 m² fastställs till 75 kronor per m².
Priset för området i mitten, avsett för lägenheter fastställs till 1 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea
(BTA), det vill säga totala möjliga byggrätten enligt
detaljplan.

Beskrivning av ärendet
Området Finjasjö Park som planeras för bostäder är under
uppförande. Detaljplanen har vunnit laga kraft och de allmänna anläggningarna handlas nu upp av tekniska kontoret.
Ett förslag till tomtpriser inom området har tagits fram och
principen marknadspriser har använts.
Området är geografiskt indelat i tre delar där det södra
området planeras för fribyggartomter där kommunen säljer
tomterna direkt till privatpersoner som vill bygga egen bostad. Dessa cirka 38 tomters storlekar ligger runt 1 000 m².
För dessa föreslår exploateringsavdelningen ett markpris per
tomt av 500 000 kronor för 1 000 m² med ett marginalpris
av 75 kronor per m² där tomten understiger respektive
överstiger 1 000 m².

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

6

KS § 23 forts
För området i mitten, planerat att säljas till exploatör som
uppför lägenheter, föreslås ett pris av 1 000 kronor per
kvadratmeter BTA, det vill säga totala möjliga byggrätter
enligt detaljplan.
_____
KS AU 2008-02-13 § 30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Villatomtpriset för tomt om 1 000 m² fastställs till
500 000 kronor för södra området och 600 000 kronor
för norra området, inom Finjasjöpark i Hässleholm.
Marginalpriset för villatomt som understiger respektive
överstiger 1 000 m² fastställs till 75 kronor per m².
Priset för området i mitten, avsett för lägenheter fastställs till 1 000:-/m² BTA, d v s totala möjliga byggrätten
enligt detaljplan.

____________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

7

§ 24

Markpris inom industriområdet Läreda
nordost (Stenöknen) i Hässleholm
Dnr 2008/125

250

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Markpriset inom område 1 i Läreda nordost ska vara 200
kronor per kvadratmeter, inom område 2 175 kronor per
kvadratmeter och inom område 3 ska markpriset vara
150 kronor per kvadratmeter.
Inom område 2 kan reducering av markpriset för cirka
4 000 kvadratmeter få göras med hänsyn till markens
beskaffenhet.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till markpriser inom industriområdet Läreda nordost, beläget i anslutning till riksväg 21. Förslaget är baserat på områdets produktionskostnad och bedömt marknadsvärde.
Området föreslås indelat i tre kostnadsområden.
Bilaga: karta
_____

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

8

KS AU 2008-02-13 § 31
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Markpriset inom område 1 i Läreda nordost ska vara 200
kronor per m², inom område 2 175 kronor per m² och
inom område 3 ska markpriset vara 150 kronor per m².
Inom område 2a kan reducering av markpriset för ett
område om cirka 4 000 m² få ske med hänsyn till markens beskaffenhet.

____________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

9

§ 25

Förvärv av fastigheten Hässleholm
Såningsmannen 11, Tyringe
Dnr 2007/648

252

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Fastigheten Hässleholm Såningsmannen 11, Tyringe
förvärvas från Församlingen Korskyrkan i Tyringe för en
köpeskilling om 900 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Finansiering sker ur exploateringsavdelningens investeringsbudget, verksamhet 213.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till köpeavtal med Församlingen Korskyrkan i Tyringe
för förvärv av fastigheten Hässleholm Såningsmannen 11,
med köpesumma om 900 000 kronor.
Fastigheten är belägen på Brännerigatan i centrala Tyringe,
där det länge funnits önskemål om att kommunen skulle ha
en samlingslokal som skulle kunna användas både av kommunen själv och som allaktivitetshus och servicekontor. När
rubricerad fastighet blev till salu ansågs den lämplig och
förhandlingar upptogs med säljaren. Fastigheten värderades
och befanns fylla sina funktioner.
Fastigheten tillträds enligt förslaget under våren 2008.
____

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

10

KS AU 2007-02-13 § 32
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Fastigheten Hässleholm Såningsmannen 11, Tyringe
förvärvas från Församlingen Korskyrkan i Tyringe för en
köpeskilling om 900 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Finansiering sker ur exploateringsavdelningens investeringsbudget, verksamhet 213.

____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
klk – ekonomisekreterare

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

11

§ 26

Optionsavtal med Hässleholmsbyggen AB för
del av Björklunda II i Hässleholm
Dnr 2008/75

258

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättat förslag till optionsavtal med Hässleholmsbyggen AB för del av Björklunda II godkänns.
Optionen är villkorad av att kommunen ska erbjudas tio
procent av lägenheterna som kan tillföras socialnämnden
att användas för deras behov.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till
optionsavtal med Hässleholmsbyggen AB för område inom
Björklunda II.
Detaljplanen för Björklunda II förväntas vara klar till hösten
2008.
Hässleholmsbyggen AB planerar att inom optionsområdet
uppföra flerfamiljshus och radhus med hyresrätt.
______

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

12

KS AU 2008-02-13 § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättat förslag till optionsavtal med Hässleholmsbyggen AB för del av Björklunda II godkänns.
Optionen är villkorad av att kommunen ska erbjudas 10
procent av lägenheterna som kan tillföras Socialnämnden
att användas för deras behov.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

____________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

13

§ 27

Regler för hantering av borgensförbindelser
Dnr 2007/600

045

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Föreslagna regler för hantering av borgensförbindelser
fastställs.
Kommunstyrelsens delegationsregler kompletteras med
att det ankommer på kommunstyrelsens ordförande att
underteckna borgenshandlingar.
Kommunstyrelsen tillåts besluta om revideringar i rutinen
om de inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har tagit fram en rutin för hantering av
borgensförbindelse eftersom det finns problem och synpunkter kring nuvarande ordning.
_____

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

14

KS AU 2008-02-13 § 34
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Föreslagna regler för hantering av borgensförbindelser
fastställs.
Kommunstyrelsens delegationsregler kompletteras med
att det ankommer på Kommunstyrelsens ordförande att
underteckna borgenshandlingar.
Kommunstyrelsen tillåts besluta om revideringar i rutinen
om de inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.

____________________
Sänt till:
ek
Kfs – reglerna
Kfs – KS del regl.

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

15

§ 28

Beslutsattestanter 2008-2010 för
ekonomikontoret
Dnr 2008/59

002

Kommunstyrelsens beslut
-

Beslutsattestanter 2008-2010 för ekonomikontoret
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat beslutsattestantförteckning
för 2008-2010.
_____
KS AU 2008-02-13 § 35
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Beslutsattestanter 2008-2010 för ekonomikontoret godkänns.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

16

§ 29

Uppföljning av ekonomikontorets
verksamhetsplan och kommunens
övergripande mål 2007
Dnr 2008/79

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Uppföljning av ekonomikontorets verksamhetsplan och
övergripande mål för 2007 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av ekonomikontorets verksamhetsplan 2007
samt kommunens övergripande mål 2007 som berör ekonomikontoret har gjorts.
_____
KS AU 2008-02-13 § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Uppföljning av ekonomikontorets verksamhetsplan och
övergripande mål för 2007 godkänns.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

17

§ 30

Ekonomikontorets nedbrutna övergripande
mål, verksamhetsplan och verksamhetsidé
2008
Dnr 2008/78

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Ekonomikontorets nedbrutna övergripande mål,
verksamhetsplan och verksamhetsidé för 2008 godkänns.

Yrkanden
Peter Groth, mp, yrkar återremiss av ärendet för att
ekonomikontoret ska utveckla sitt förslag och bättre
anpassa det till sin verksamhetsidé. Om ärendet inte
återremitteras yrkar han att arbetsutskottets förslag ska
kompletteras med texten: ”På en strategisk nivå arbeta med
den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, och
synliggöra sambanden mellan de ekonomiska, sociala och
ekologiska dimensionerna i begreppet Hållbar utveckling.” I
detta instämmer Per-Åke Purk, v.
Pär Palmgren, m, och Douglas Roth, m, yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Proposition 1
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition på dels
arbetsutskottets förslag och dels Peter Groths, mp, yrkande
och finner arbetsutskottets förslag bifallet.

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

18

KS § 30 forts
Reservation
Per-Åke Purk, v, och Peter Groth, mp, reserverar sig mot att
ärendet inte återremitteras.
Peter Groth reserverar sig till förmån för sitt yrkande i sak.
Per-Åke Purk deltar inte i beslutet i sak.
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har brutit ner de övergripande målen som
Kommunfullmäktige beslutat om till verksamhetsmål. Även
verksamhetsplan och verksamhetsidé har upprättats.
______
KS AU 2008-02-13 § 37
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Ekonomikontorets nedbrutna övergripande mål,
verksamhetsplan och verksamhetsidé för 2008 godkänns.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

19

§ 31

Ekonomikontorets interna kontrollplan 2008
Dnr 2008/77

049

Kommunstyrelsens beslut
-

Ekonomikontorets förslag till intern kontrollplan 2008
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till intern kontrollplan för 2008.
Varje nämnd/styrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan.
_____
KS AU 2008-02-13 § 39
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Ekonomikontorets förslag till intern kontrollplan 2008
godkänns.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

20

§ 32

Internbudget 2008 för ekonomikontoret
Dnr 2008/73

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättat förslag till internbudget 2008 för
ekonomikontoret godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat internbudget 2008 fördelad
på tre positioners verksamhet.
_____
KS AU 2008-02-13 § 40
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättat förslag till internbudget 2008 för
ekonomikontoret godkänns.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

21

§ 33

Uppföljning av intern kontroll 2007 för
personalkontoret
Dnr 2008/29

049

Kommunstyrelsens beslut
-

Uppföljning av intern kontroll 2007 för personalkontoret
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har gjort uppföljning på intern kontroll.
_____
KS AU 2008-02-13 § 41
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Uppföljning av intern kontroll 2007 för personalkontoret
godkänns.

____________________
pk

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

22

§ 34

Internbudget 2008 för räddningstjänsten
Dnr 2008/82

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättat förslag till internbudget 2008 för
räddningstjänsten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har upprättat förslag till internbudget
2008.
______
KS AU 2008-02-13 § 42
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Upprättat förslag till internbudget 2008 för
räddningstjänsten godkänns.

____________________
rtj

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid
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§ 35

Uppföljning av intern kontroll 2007 samt
intern kontrollplan 2008 för räddningstjänsten
Dnr 2008/83

049

Kommunstyrelsens beslut
-

Uppföljning av intern kontroll 2007 för räddningstjänsten
godkänns.
Intern kontrollplan för 2008 för räddningstjänsten fastställs.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har i enlighet med regler för intern kontroll gjort en uppföljning av internkontrollplanen 2007 samt
upprättat en intern kontrollplan för 2008. Planen för 2008
omfattar sex områden med varierande kontrollfrekvens.
______
KS AU 2008-02-13 § 43
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Uppföljning av intern kontroll 2007 för räddningstjänsten
godkänns.
Intern kontrollplan för 2008 för räddningstjänsten fastställs.

____________________
Sänt till:
rtj

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

24

§ 36

Nytt reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne
Dnr 2008/32

003

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Förslag till nytt reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne
antas att börja gälla från och med 2009-07-01.

Beskrivning av ärendet
I 12 kommuner i Östra Skåne utreds möjligheterna till ett
gemensamt regelverk för färdtjänsten. Avsikten är att
kommunerna därigenom skall kunna överlämna ansvaret för
färdtjänsten inklusive myndighetsutövningen till Region
Skåne/Skånetrafiken från och med 2009-07-01.
______
KS AU 2008-02-13 § 45
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Förslag till nytt reglemente för färdtjänsten i Östra
Skåne, att börja gälla från och med 2009-07-01, antas.

____________________
Sänt till:
On

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

25

§ 37

Svar på motion om buteljerat vatten
Dnr 2007/621

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Förvaltningarna rekommenderas att vid evenemang använda kranvatten.
Motionen anses härmed besvarad.

Yrkanden
Peter Groth, mp, yrkar att kranvatten ska användas vid
evenemang.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Peter Groths, mp, yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Peter Groth, mp, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet
Jan Nilsson, (c), har inlämnat en motion angående buteljerat vatten.
Miljönämnden har yttrat sig i ärendet enligt § 1 2008 och
Hässleholms Vatten AB har yttrat sig i ärendet 2007-12-12.
Bilaga: Motionen
______
Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

26

KS AU 2008-02-13 § 46
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Förvaltningarna rekommenderas att vid evenemang använda kranvatten.
Motionen anses härmed besvarad.

____________________
Sänt till:
Mn
HVAB

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

27

§ 38

Godkännande av investeringsbudget 20082010 för Hässleholm Fjärrvärme AB
Dnr 2008/58

041

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Hässleholm Fjärrvärme AB:s investeringsbudget för
2008-2010 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Hässleholm Fjärrvärme AB har enligt styrelseprotokoll 6/07 2007-12-18 beslutat godkänna investeringsplanen för åren 2008-2010.
_____
KS AU 2008-02-13 § 47
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Hässleholm Fjärrvärme AB:s investeringsbudget för
2008-2010 godkänns.

____________________
Sänt till:
HFAB

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

28

§ 39

Åtgärdsplan natur- och friluftsområden
Dnr 2007/518

439

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Åtgärdsplanen för natur- och friluftsområden fastställs.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att initiera ett
Natur- och friluftsråd med representanter från tekniska
förvaltningen, fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och Hässleholms
Industribyggnads AB.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma
med förslag till finansiering.

Yrkanden
Peter Groth, mp, yrkar att under rubriken
”Prioriteringsgrunder” ska följande tillägg göras:
”Prioriterade målsättningar med åtgärdsplanen är att
säkerställa den biologiska mångfalden samt områdenas
värde för rekreation.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Peter Groths, mp, yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Peter Groth, mp, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

29

KS § 39 forts
Beskrivning av ärendet
Närheten till naturen är en väsentlig del av kommunens
profil och med hänsyn till detta måste drift och tillgänglighet
till natur- och friluftsområden beaktas som en strategisk
fråga.
En uppdragshandling för ansvarsfördelning för naturvårdsoch friluftsområden är framtagen och en beredningsgrupp
med representanter från tekniska förvaltningen, fritidsförvaltningen, Hovdala slott, stadsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och Hässleholms Industribyggnads AB
har arbetat med att ta fram en åtgärdsplan.
Ansvaret för drift kan ligga på mer än en organisation. Budget för drift av natur- och friluftsområden ska finnas hos den
förvaltning som har ansvaret för driftsinsatserna.
Ansvar för drift i framtiden ska tydliggöras redan vid ansökan om investeringsmedel eller liknande.
I åtgärdsplanen är driftskostnaderna redovisade per objekt
med befintliga områden. Driftsbehovet för 2008 uppgår till
770 000 kronor.
Under 2008 föreslås driftsbudget för natur- och friluftsfrågor
läggas på kommunledningskontoret och fördelas efter avrop
av driftsorganisationen.
Nuvarande beredningsgrupp i naturvårds- och friluftsfrågor
blir ett Natur- och friluftsråd som regelbundet samråder
framöver. Gruppens uppdrag är att överföra information,
diskutera driftåtgärder och inriktningar, utvecklingsfrågor
samt info-/marknadsföringsfrågor inom ämnesområdet.
______

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

30

KS AU 2008-02-13 § 52
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Åtgärdsplanen fastställs.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att initiera ett
Natur- och friluftsråd med representanter från tekniska
förvaltningen, fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och HIBAB.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma
med förslag till finansiering.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
tk
fk
sbk
HIBAB

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

31

§ 40

Stadsbusstrafik till garnisonen
Dnr 2008/97

536

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Kommunledningskontoret får i uppdrag att förlänga
befintligt samarbetsavtal med Skånetrafiken avseende
tillköp av stadsbusstrafik till Garnisonen tom tidtabellskiftet 2010 med utvärdering våren 2009.
Kostnaderna för 2009 och 2010 ska belasta kommunledningskontorets budget och läggas in i budgetramarna.
Kommunledningskontoret kompenseras för differensen
mellan befintlig budget om 1 550 000 kronor och faktisk
kostnad beräknad för 2008 till 1 680 000 kronor i 2008
års budget ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
kostnader och därefter i kommande budgetar med början
i 2009 års budget.

Beskrivning av ärendet
2003 upprättades ett samarbetsavtal med Skånetrafiken
angående stadsbusstrafik till Garnisonen. Samarbetsavtalet
bygger på tillköp av trafik som bekostas av kommunen.
Avtalet löper från 2004-08-01 tom tidtabellskiftet 2009.
Ny upphandling av stadsbusstrafik ska ske hösten 2008 och
inför detta ska Garnisonstrafiken tas upp för utvärdering och
ny diskussion. För att fortsatt kunna erbjuda servicen med
stadsbusstrafik ut till Garnisonen förutsätts fortsatt tillköp.

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

32

KS § 40 forts
Stadsbusstrafiken till Garnisonen har en budget på 1 550
000 kronor per år men kostnaden indexregleras varje år.
Kostnadsstatistiken visar på högre kostnader för 2005 på
1 619 000 kronor, för 2006 på 1 621 000 kronor och för
2007 på 1 668 000 kronor.
Kostnaden för 2008 beräknas till 1 680 000 kronor.
_____
KS AU 2008-02-13 § 54
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Kommunledningskontoret får i uppdrag att förlänga
befintligt samarbetsavtal med Skånetrafiken avseende
tillköp av stadsbusstrafik till Garnisonen tom tidtabellskiftet 2010 med utvärdering våren 2009.
Kostnaderna för 2009 och 2010 ska belasta kommunledningskontorets budget och läggas in i budgetramarna.
Kommunledningskontoret kompenseras för differensen
mellan befintlig budget (1 550 000) och faktisk kostnad
(beräknas för 2008 till 1 680 000) i 2008 års budget ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader och
därefter i kommande budgetar med början i 2009 års
budget.

____________________

Sänt till:
klk – utvecklingsavd
ek

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

33

§ 41

Tidplan för budgetuppföljning 2008
Dnr 2008/87

042

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättad tidplan för budgetuppföljning 2008 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till tidplan för
budgetuppföljning 2008.
Bilaga: Tidplan
_____
KS AU 2008-02-13 § 57
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättad tidplan för budgetuppföljning 2008 godkänns.

____________________
ek

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

34

§ 42

Internbudget 2008 för
kommunledningskontoret
Dnr 2008/115

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunledningskontorets internbudget 2008 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till
driftbudget och investeringsbudget för 2008.
_____
KS AU 2008-02-13 § 58
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Kommunledningskontorets internbudget 2008 godkänns.

____________________
Sänt till:
klk – ekonomisekreterare

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

35

§ 43

Köksorganisation i Bjärnum
Dnr 2007/634

287

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Omorganisation och ombyggnad av köken i Bjärnum
genomförs med Lyckåsa som centralkök.
Till tekniska nämndens investeringsbudget 2008 anslås
3,7 miljoner kronor avseende ombyggnad av köken i
Bjärnum.
Anslaget på 3,7 miljoner kronor finansieras genom
omdisponering från tekniska nämndens investeringsbudget, anslaget för ”Ombyggnader tillagningskök”.
Redovisning av utvärdering ska göras till kommunstyrelsens arbetsutskott inom ett år från organisationens genomförande.

Yrkanden
Patrik Jönsson, sd, yrkar bifall till alternativ 0, det vill säga
avslag på arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Patrik Jönssons, sd, yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Patrik Jönsson, sd, reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

36

KS § 43 forts
Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen
genomfört en utredning av produktionsköken i Bjärnum. I
utredningsdirektiven ingick att ta fram ett förslag på ett
gemensamt tillagningskök för skola, förskola och äldreboende. Utredningen har genomförts och resulterat i 3 alternativa förslag.
Förslagen remitterades till barn- och utbildningsnämnden
och omsorgsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker enligt sammanträde 2007-10-15, § 128, alternativet att Lyckåsa ska
inrymma tillagningskök. Samma alternativ förordar
omsorgsnämnden enligt sammanträde 2007-10-23, § 57.
MBL-förhandling hölls 2008-02-13. De fackliga organisationerna och arbetsgivaren var eniga om att tillstyrka alternativ 2.
Tidigare beslut:
KF 2007-12-17, § 147 - återremiss
KS 2007-11-21, § 210
KS AU 2007-11-07 § 297
______

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

37

KS AU 2008-02-27 § 60
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Omorganisation och ombyggnad av köken i Bjärnum
genomförs med Lyckåsa som centralkök.
Till Tekniska nämndens investeringsbudget 2008 anslås
3,7 miljoner kronor avseende ombyggnad av köken i
Bjärnum.
Anslaget på 3,7 miljoner kronor finansieras genom
omdisponering från Tekniska nämndens investeringsbudget, anslaget för ”Ombyggnader tillagningskök”.
Redovisning av utvärdering ska göras till Kommunstyrelsens arbetsutskott inom ett år från organisationens genomförande.

____________________
Sänt till:
Tn
On
Bun
ek

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

38

§ 44

Kostnadstäckning för grundskolans resor till
koncentrationsläger
Dnr 2008/42

040

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Resor till koncentrationsläger kostnadstäcks med 1 762
kronor per elev, totalt 1 510 300 kronor.
Ytterligare anslag om 403 000 kronor finansieras ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Under år 2007 har barn- och utbildningsförvaltningen inom
ramen för kommunstyrelsens integrationsskapande åtgärder
genomfört resor med år 9 i grundskolan till koncentrationslägret Sacksenhausen i Berlin. Studiebesöket har för- och
efterarbetats inom ramen för ordinarie undervisning och utgjort ett värdefullt inslag för kunskapen om främlingsfientlighetens mekanismer och betydelsen av ett aktivt integrationsarbete.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse föreslagit
att ytterligare 402 864 kronor anvisas för detta.
_____

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

39

KS AU 2008-02-27 § 61
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Resor till koncentrationsläger kostnadstäcks med 1 762
kronor per elev, totalt 1 510 300 kronor.
Ytterligare anslag om 403 000 kronor finansieras ur
Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.

____________________
Sänt till:
Bun
ek

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

40

§ 45

Internbudget 2008 för personalkontoret
Dnr 2008/129

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättat förslag till internbudget 2008 för personalkontoret godkänns.

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har upprättat internbudget fördelad på tre
positioners verksamhet.
_____
KS AU 2008-02-27 § 63
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Upprättat förslag till internbudget 2008 för personalkontoret godkänns.

____________________
Sänt till:
pk

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

41

§ 46

Instruktion till ombudet vid årsstämman med
Hässleholms Renhållare AB
Dnr 2008/136

042

Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

Resultat- och balansräkning per 2007-12-31 godkänns.
Förslag till beslut avseende vinstdisposition godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden 2007-01-01—
2007-12-31 beviljas.
Årsarvode till styrelse, revisor och lekmannarevisorer i
enlighet med kommunens bestämmelser för ersättning
till förtroendevalda godkänns.
Val av revisor och revisorsersättare till årsstämman
godkänns.

Ärendebeskrivning
Hässleholms Renhållare AB:s vd Jan Göransson och
ordförande Christer Caesar har redovisat bolagets
verksamhet.
Instruktion till ombudet Lena Olsson med ersättare Tommy
Nilsson föreslås beträffande dagordningens punkter.
____________________

Sänt till:
Lena Olsson
Tommy Nilsson

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

42

§ 47

Instruktion till ombudet vid årsstämman med
Hässleholms Vatten AB
Dnr 2008/137

042

Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

Resultat- och balansräkning per 2007-12-31 godkänns.
Förslag till beslut avseende vinstdisposition godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden 2007-01-01—
2007-12-31 beviljas.
Årsarvode till styrelse, revisor och lekmannarevisorer i
enlighet med kommunens bestämmelser för ersättning
till förtroendevalda godkänns.
Val av revisor och revisorsersättare till årsstämman
godkänns.

Ärendebeskrivning
Hässleholms Vatten AB:s vd Henrik Brink och ordföranden
Karl- Axel Axelsson har redovisat bolagets verksamhet.
Instruktion till ombudet Lars-Göran Wiberg med ersättare
Irene Nilsson föreslås beträffande dagordningens punkter.
____________________

Sänt till:
LO
B-AT

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

43

§ 48

Instruktion till ombudet vid årsstämman med
AB Hässleholmsbyggen
Dnr 2008/133

042

Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

Resultat- och balansräkning per 2007-12-31 godkänns.
Förslag till beslut avseende vinstdisposition godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden 2007-01-01—
2007-12-31 beviljas.
Årsarvode till styrelse, revisor och lekmannarevisorer i
enlighet med kommunens bestämmelser för ersättning
till förtroendevalda godkänns.
Val av revisor och revisorsersättare till årsstämman
godkänns.

Ärendebeskrivning
AB Hässleholmsbyggens vd Stephan Persson och ordförande
Thord Johansson har redovisat bolagets verksamhet.
Instruktion till ombudet Lars Johnsson med ersättare Lena
Wallentheim föreslås beträffande dagordningens punkter.
____________________

Sänt till:
Lena O
B-AT
LJ
LW

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

44

§ 49

Instruktion till ombudet vid årsstämman med
Hässleholm Fjärrvärme AB
Dnr 2008/135

042

Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

Resultat- och balansräkning per 2007-12-31 godkänns.
Förslag till beslut avseende vinstdisposition godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden 2007-01-01—
2007-12-31 beviljas.
Årsarvode till styrelse, revisor och lekmannarevisorer i
enlighet med kommunens bestämmelser för ersättning
till förtroendevalda godkänns.
Val av revisor och revisorsersättare till årsstämman
godkänns.

Ärendebeskrivning
Hässleholm Fjärrvärme AB:s vd Alf Persson och ordföranden
Gösta Johansson har redovisat bolagets verksamhet.
Instruktion till ombudet Robin Gustavsson med ersättare
Tommy Nilsson föreslås beträffande dagordningens punkter.
____________________

Sänt till:
RG
TN

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

45

§ 50

Instruktion till ombudet vid årsstämman med
Hässleholms Industribyggnads AB
Dnr 2008/134

042

Kommunstyrelsens beslut
Följande instruktioner godkänns.
-

Resultat- och balansräkning per 2007-12-31 godkänns.
Förslag till beslut avseende vinstdisposition godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelsen och vd för tiden 2007-01-01—
2007-12-31 beviljas.
Årsarvode till styrelse, revisor och lekmannarevisorer i
enlighet med kommunens bestämmelser för ersättning
till förtroendevalda godkänns.
Val av revisor och revisorsersättare till årsstämman
godkänns.

Ärendebeskrivning
Hässleholms Industribyggnads AB:s vd Kent Johannesson
har redovisat bolagets verksamhet.
Instruktion till ombudet Jan Nilsson med ersättare Alf
Nilsson föreslås beträffande dagordningens punkter.
____________________

Sänt till:
JN
RG
JN
AN

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

46

§ 51

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
-

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

Dnr
Från-Angående
2008/128
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 2008-02-15
2008/127
250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende köp och försäljning av
fastigheter, fastighetsregleringar m.m. upp till ett belopp
om högst 200 000 kronor beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2008-02-15
2008/126
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2008-02-15

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

47

KS § 51 forts
2008/54
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling –
Delegationsprotokoll med tidsperiod till och med 2008-0219, avseende anställningsavtal och uppsägning på egen
begäran
2008/54
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling –
Delegationsprotokoll med tidsperiod till och med 2008-0121, avseende faktura och anställningsavtal

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

48

§ 52

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
-

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

Dnr
Från - Angående
2008/52
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2008-01-15
2008/55
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per januari
2008
2008/110
041
Ekonomikontoret – Budgetkompensation 2007 och 2008 för
lönerevisionen 2007
2007/877
007
Revisorerna – Lekmannarevisorernas granskning av
renhållningsentreprenad för Hässleholms Renhållare AB
2008/71
041
Tekniska kontoret – Redovisning av extra anslag, drift 2007
2008/92
049
Barn- och utbildningsnämnden – Intern kontrollrapport för
år 2007

Justering

B-A T

IN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

49

KS § 52 forts
2008/91
012
Barn- och utbildningsnämnden – Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2007 utifrån
kommunfullmäktiges fastställda mål - Uppföljning
2008/108
012
Fritidsnämnden – Verksamhetsplan 2008
2008/105
800
Fritidsnämnden – Fritid- och idrottspolitiskt måldokument
2008/109
012
Fritidsnämnden – Uppföljning av övergripande mål för 2007
2008/120
740
Socialförvaltningen – Inbjudan 29 mars kl. 09.00-12.00,
Norra stations aula, Krishantering erfarenheter från Arvika
kommun
2008/99
114
Rikspolisstyrelsen – Handlingsplan, Samverkan Polis och
kommun – för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela
landet
2008/93
100
Sveriges Kommuner och Landsting – En forsknings- och
innovationsstrategi för kommuner, landsting och regioner
2008/98
105
Kommunförbundet Skåne, Region Skåne - Ny organisation
för marknadsföringen av Skåne, preliminärt benämnd
”Skånehuset AB”
2008/51
532
Önnestad Gymnasium – Yrkeshögskola – Skrivelse
angående tågstopp i Önnestad avlämnat gemensamt av
Önnestads byalag, Önnestads folkhögskola och
Önnestadsgymnasiet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-05

Sid

50

KS § 52 forts
2008/130
269
Länsstyrelsen i Skåne län – Information, Anmälan avseende
olägenheter av skjutbana på fastigheten Röinge 6:11 i
Hässleholms kommun
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne – Protokoll
från sammanträde 2007-09-21, 2007-10-22, 2007-11-30,
2007-12-11
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll
2007-12-14
Samarbetskommittén Skåne Nordost –
Sammanträdesprotokoll 2008-01-31
Svar på avstämningar granskningsrapport avseende
Hässleholms Industribyggnads AB.
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§ 53

Kompletteringsbudget 2008
Dnr 2008/158

042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut.
-

Upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2008
godkänns.
Den ökade investeringsvolymen för 2008 finansieras
genom upplåning.

Reservation
Rune Stensby, s, Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s, Irene
Nilsson, s, Peter Groth, mp, Per-Åke Purk, v och Patrik
Jönsson, sd, deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till kompletteringsbudget 2008 har utarbetats.
I förslaget för driften föreslås överföringar till
förvaltningarna med 2 200 000 kronor som finansieras
genom vissa ombudgeteringar på finansförvaltningen. I
förslaget till investeringsbudget föreslås 57 200 000 kronor
överföras till 2008 och den ökade investeringsvolymen
finansieras genom upplåning.
____________________
Beslut till:
ek
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Information
Efter mötet redovisade socialnämndens ordförande Robin
Gustavsson om BRÅ-rapporten.
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