SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-04-02

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Tommy Nilsson (s) 2:e v ordf
Pär Palmgren (m)
Rolf Tronäss (m)
Lars-Göran Wiberg (c)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)
Lena Wallentheim (s)
Alf Nilsson (s)
Irene Nilsson (s)
Per-Åke Purk (v)
Peter Groth (mp)
Patrik Jönsson (sd)

Ersättare

Jan Nilsson, Rune Stensby, Lena Olsson, Christer Caesar,
Winnie Aronsson, Mikael Björklund, Margareta Sundin,
Thomas Rasmusson, Agneta Söderberg, Harald Lind.

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Per-Åke Purk

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2008-04-10

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Per-Åke Purk

Justering

B-A T

P-Å P

Paragrafer §§ 54-86

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-04-02

2

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2008-04-02

Datum då anslaget sätts upp

2008-04-10

Datum då anslaget tidigast får tas ner

2008-05-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Lenore Larsson

Datum då anslaget togs ner
Signatur

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

3

§ 54

Ändring av föredragslistan
Kommunstyrelsens beslut
-

Justering

B-A T

Ärende nr 29, Tågstrategi 2037 – antagande av
remissvar, utgår eftersom slutligt yttrande inte inkommit.

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

4

§ 55

Kommunens årsredovisning för 2007
Dnr 2008/214

042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Kommunens årsredovisning för 2007 godkänns.
Årsredovisningen överlämnas till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Kommunens årsredovisning för 2007 är framtagen. Den
föreslås översändas till revisorerna.
____________________
Sänt till:
Ek
Revisorerna

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

5

§ 56

Försäljning av fastigheten Hässleholm Röinge
7:3
Dnr 2008/167

253

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Cirka 18 950 m² av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3
säljs till Hässleholms Industribyggnads AB för en köpeskilling om 568 500 kronor och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till försäljning av cirka 18 950 m² av fastigheten Hässleholm Röinge
7:3 till Hässleholms Industribyggnads AB.
Föreslagen köpeskilling är 568 500 kronor.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

6

KS AU 2008-03-19 § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Cirka 18 950 m² av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3
säljs till Hässleholms Industribyggnads AB för en köpeskilling om 568 500 kronor och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

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

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

7

§ 57

Arbetsmarknad & kompetensutvecklings
nedbrutna övergripande mål och
verksamhetsplan för 2008
Dnr 2008/156

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Arbetsmarknad & kompetensutvecklings nedbrutna övergripande mål och verksamhetsplan för 2008 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har i
enlighet med beslut av kommunfullmäktige brutit ner de
övergripande målen till förvaltningens verksamhetsmål och
verksamhetsplan för 2008.
_____
KS AU 2008-03-19 § 71
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Arbetsmarknad & kompetensutvecklings nedbrutna övergripande mål och verksamhetsplan för 2008 godkänns.

____________________
Sänt till:
ak
klk

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-04-02

8

§ 58

Beslutsattestanter för personalkontoret
Dnr 2008/111

002

Kommunstyrelsens beslut
-

Beslutsattestanter på personalkontoret för ansvar 24 utses från 2008-01-01.

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har upprättat en förteckning över beslutsattestanter för ansvar 24 från 2008-01-01.
_____
KS AU 2008-03-19 § 72
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Beslutsattestanter på personalkontoret för ansvar 24 utses från 2008-01-01, inklusive kompletterande lista.

____________________
Sänt till:
pk
ek

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

9

§ 59

Personalkontorets nedbrutna övergripande
mål 2008
Dnr 2008/153

012

Kommunstyrelsens beslut
-

De nedbrutna övergripande målen för personalkontoret
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har brutit ner kommunfullmäktiges övergripande mål till mätbara verksamhetsmål.
_____
KS AU 2008-03-19 § 73
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

De nedbrutna övergripande målen för personalkontoret
godkänns.

____________________
Sänt till:
pk

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

10

§ 60

Beslutsattestanter 2008-2010 för
räddningstjänsten
Dnr 2008/132

002

Kommunstyrelsens beslut
-

Beslutsattestanter 2008-2010 för räddningstjänsten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har upprättat beslutsattestantförteckning
för 2008-2010.
_____
KS AU 2008-03-19 § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Beslutsattestanter 2008-2010 för räddningstjänsten godkänns.

____________________
Sänt till:
rtj
ek

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

11

§ 61

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
reglemente
Dnr 2008/171

002

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens reviderade reglemente
antas.

Beskrivning av ärendet
I gymnasieskolorna har problemet de senaste åren ökat
med elever som inte lämnar tillbaka läromedel och
skolbiblioteksmaterial.
Barn- och utbildningsnämnden begär att få fastställa belopp
för detta och föreslår att reglementet ändras.
Reglementet behöver även ändras vad avser vilka uppgifter
som kvarstår hos barn- och utbildningsnämnden efter att
vuxenutbildningen lagts under kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret föreslår reviderat reglemente för
barn- och utbildningsnämnden.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

12

KS AU 2008-03-19 § 76
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens reviderade reglemente
antas.

____________________
Sänt till:
BUN
Kfs

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

13

§ 62

Tillsyn av nikotinläkemedel
Dnr 2008/147

440

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Miljönämnden utses att inom kommunen ha tillsyn enligt
lag om detaljhandel med nikotinläkemedel (SFS
2007:1455).

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har antagit en ny lag som ger detaljhandeln möjlighet att sälja nikotinläkemedel från den 1 mars 2008. Tidigare har Apoteksbolaget AB monopol på försäljning av alla
läkemedel.
Den som vill sälja nikotinläkemedel skall anmäla detta till
kommunen som också har tillsynsansvaret. För tillsynen
kommer kommunen att ta ut en avgift.
Miljönämnden har redan tillsyn över detaljhandeln enligt
livsmedelslagstiftningen och tobakslagen. Alla tre lagarna
bygger på en anmälningsplikt, företagens egenkontroll samt
tillsynsmyndighetens offentliga kontroll. Miljönämnden har
således redan register och rutiner för tillsynen.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

14

KS § 62 forts
Miljönämnden föreslår att den utses att ha tillsyn enligt lag
om detaljhandel med nikotinläkemedel.
_____
KS AU 2008-03-19 § 77
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Miljönämnden utses att inom kommunen ha tillsyn enligt
lag om detaljhandel med nikotinläkemedel (SFS
2007:1455).

____________________
Sänt till:
Mn

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

15

§ 63

Taxa för tillsyn enligt lag om detaljhandel med
nikotinläkemedel – ny
Dnr 2008/148

440

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Taxa för tillsyn enligt lag om detaljhandel med
nikotinläkemedel antas.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har antagit en ny lag (SFS 2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel som träder i kraft den 1
mars 2008. Kommunen har tillsynsansvaret och miljönämnden är ansvarig för tillsynen.
Enligt § 10 får kommunen ta ut en avgift för sin kontroll.
Miljönämnden föreslår en taxa för tillsynen. Taxan medför
en årlig avgift motsvarande 0,5 K.
Kontroll av nikotinläkemedel kan i de flesta fall samordnas
med tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen eller tobakslagen,
varför avgiften för tillsyn av nikotinläkemedel kan vara låg.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

16

KS § 63 forts
Förslaget följer de principer för taxor som miljönämnden har
antagit den 24 oktober 2007.
_____
KS AU 2008-03-19 § 78
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Taxa för tillsyn enligt lag om detaljhandel med
nikotinläkemedel antas.

____________________
Sänt till:
Mn
Kfs

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

17

§ 64

Revisorernas granskning av
Byggnadsnämndens bygglovsverksamhet
Dnr 2008/36

007

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Yttrandet läggs utan erinran till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Öhrlings PricewatersCoopers har på uppdrag av revisorerna i
Hässleholms kommun genomfört en granskning av byggnadsnämndens bygglovsverksamhet och hur bygglovsprocessen fungerar. Detta har skett genom att revisorerna i
enkät frågat de personer som haft kontakt med byggnadsnämnden under första halvåret 2007, hur de upplevt service, bemötande med mera.
Byggnadsnämnden har enligt § 25/2008 beslutat att nämnden är positiv till revisorernas förslag till förbättringsområden. Mål och uppföljning kommer att arbetas in i verksamhetsplanen.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

18

KS AU 2008-03-19 § 80
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Yttrandet läggs utan erinran till handlingarna.

____________________
Sänt till:
Bn
Revisorerna

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

19

§ 65

Svar på motion avseende Nybohemmet i
Bjärnum
Dnr 2007/703

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen bifalles beträffande parkeringsplatser och
skyltning.
Motionen avslås beträffande bullerplank vid uteplatsen.

Beskrivning av ärendet
Rolf Delcomyn, s, har i motion till kommunfullmäktige föreslagit följande.
1. Att tekniska kontoret snarast projekterar och anordnar
en ordentlig parkeringsplats vid Nybohemmet.
2. Att tekniska kontoret ser till att skyltningen till hemmet
förbättras.
3. Att ett bullerplank sätts upp vid uteplatsen som gränsar
mot väg 117, till nytta för de boende.
Tekniska nämnden yttrade sig över motionen enligt §
4/2008 och föreslår bifall till förslag 1, att tekniska kontoret
ska projektera och anordna en ordentlig parkeringsplats vid
Nybohemmet. Bifall föreslås även till det 2:a förslaget att
tekniska kontoret ska se till att skyltningen till Nybohemmet
förbättras. Nämnden föreslår avslag på förslag 3 och avstyrker bullerplank vid uteplatsen som gränsar till väg 117.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

20

KS § 65 forts
Bilaga: Motionen
_____
KS AU 2008-03-19 § 81
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen bifalles beträffande parkeringsplatser och
skyltning.
Motionen avslås beträffande bullerplank vid uteplatsen.

______________________
Sänt till:
Tn

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

21

§ 66

Svar på motion avseende trafikmiljön vid
utfarten från Skansenhemmet i Vittsjö
Dnr 2007/808

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Lena Wallentheim, s, och Rolf Delcomyn, s, har i motion till
kommunfullmäktige yrkat på att uppdra åt tekniska kontoret
att kontakt Vägverket för att snarast komma tillrätta med
trafikmiljön vid utfarten från Skansenhemmet i Vittsjö
(Värngatans anslutning till väg 117, Markarydsvägen).
Vid ombyggnation av väg 117 placerades en refug mitt för
utfarten och sikten är minimal.
Tekniska nämnden har yttrat sig enligt § 3/2008 och bifaller
motionen.
Bilaga: Motionen
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

22

KS AU 2008-03-19 § 82
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen bifalls.

____________________
Sänt till:
Tn

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

23

§ 67

Svar på motion om att införa gratis parkering
för miljöfordon
Dnr 2007/709

101

Kommunstyrelsens beslut
-

Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för att de
ska dels ange en tydlig definition av vad som är
miljöfordon och dels ange vilken typ av
tillämpningsföreskrifter som ska användas.

Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar på återremiss av ärendet.
Tommy Nilsson, s, vill dels att man ska ange en tydlig
definition av vad som är miljöfordon och dels att man anger
vilken typ av tillämpningsföreskrifter som ska användas. I
detta instämmer Peter Groth, mp, och Per-Åke Purk, v.
Lars Olsson, c, yrkar att ärendet återremitteras.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska
avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner
att det ska återremitteras.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

24

KS § 67 forts
Beskrivning av ärendet
Peter Groth, mp, har i motion begärt att kommunen ska införa avgiftsfri parkering för miljöbilar och att kommunen ska
utreda möjligheten att ta ut extra avgift för fordon av
stadsjeepmodell och/eller införa parkeringsförbud för dem
på vissa centralt belägna parkeringsplatser.
Tekniska nämnden har enligt § 89/2007 föreslagit att motionen ska avslås. I särskilt yttrande redovisar nämnden att
det inte finns lagstöd för begäran.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning att frångå
tekniska nämndens förslag till avslag på motionen.
Bilaga: Motionen
_____
KS AU 2008-03-19 § 83
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till Tekniska nämndens
yttrande § 89/2007.

____________________
Sänt till:
Tn

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

25

§ 68

Svar på motion om att öka tillgängligheten till
parkeringsplatser för pendlare
Dnr 2007/710

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Tekniska nämnden får i uppdrag att fortsätta sitt arbete i
motionens riktning.
Med hänvisning till tekniska nämndens redovisning bifalls
motionen.

Yrkanden
Robin Gustavsson, kd, yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskott beträffande första beslutsmeningen men yrkar
att andra beslutsmeningen ska lyda:
”Med hänvisning till tekniska nämndens redovisning bifalls
motionen.”
Peter Groth, mp, tackar för svaret och yrkar bifall till Robin
Gustavssons yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Robin Gustavssons, kd, yrkande och finner
Robin Gustavssons yrkande bifallet.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

26

KS § 68 forts
Beskrivning av ärendet
Peter Groth, mp, har i motion yrkat att kommunen i samarbete med Skånetrafiken ska utreda möjligheten att använda
parkeringsautomater för att få parkeringsbiljett med Skånekortet samt lösa parkeringstillstånd kopplat till färdbiljett.
Tekniska nämnden redovisar i svar 2007-12-13, § 90 att
den vid olika tillfällen undersökt olika möjligheter att via tillstånd och biljetter göra det lättare för pendlarna men har
ännu inte kommit fram till en lösning som fungerar både
praktiskt och administrativt. Arbetet pågår.
Tekniska nämnden lämnar även en omfattande redovisning
av vilka möjligheter det finns idag för att pendlarna ska
kunna parkera och åtgärder som genomförts eller kommer
att genomföras snarast.
Bilaga: Motionen
_____
KS AU 2008-03-19 § 84
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Tekniska nämnden får i uppdrag att fortsätta sitt arbete i
motionens riktning.
Med hänvisning till Tekniska nämndens redovisning anses
motionen vara bifallen.

____________________
Sänt till:
Tn

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

27

§ 69

Svar på granskningsrapport från
lekmannarevisorerna angående upphandling
av renhållningsentreprenad
Dnr 2007/877

007

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Svaret på granskningsrapporten från lekmannarevisorerna läggs utan erinran till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Lekmannarevisorerna har granskat upphandlingen av renhållningsentreprenaden 2005 och redovisat den i en rapport
2007-12-12.
Hässleholms Renhållare AB har vid styrelsemöte 2008-0215, § 8, inte haft något att erinra mot granskningsrapporten.
Muntlig redovisning till revisorerna har skett på revisionssammanträde 2008-02-21 och fortlöpande kommer underrättelse att ges om kommande skadeståndstalan.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

28

KS AU 2008-03-19 § 85
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Svaret på granskningsrapporten från lekmannarevisorerna läggs utan erinran till handlingarna.

____________________
Sänt till:
HÄRAB
revisorerna

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

29

§ 70

Riktlinjer för inventarieredovisning och
stöldskyddsmärkning
Dnr 2008/173

049

Kommunstyrelsens beslut
-

Förslag till ”Riktlinjer för inventarieredovisning och stöldskyddsmärkning” antas.
Gällande ”Riktlinjer för inventarieredovisning samt märkning av stöldbegärlig egendom”, beslutade av kommunstyrelsen 1993-03-10, § 44 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nya riktlinjer för inventarieredovisning och stöldskyddsmärkning.
Förslaget har beretts i IT-styrgruppen.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

30

KS AU 2008-03-19 § 87
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Förslag till ”Riktlinjer för inventarieredovisning och stöldskyddsmärkning” antas.
Gällande ”Riktlinjer för inventarieredovisning samt märkning av stöldbegärlig egendom”, beslutade av Kommunstyrelsen 1993-03-10, § 44 upphävs.

____________________
Sänt till:
klk – IT-strateg
kfs
samtliga förvaltningar

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

31

§ 71

Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2008
Dnr 2008/142

040

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Upprättad budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2008 fastställs.
Upprättad internbudget för IT-nämnd Skåne Nordost
2008 fastställs.

Beskrivning av ärendet
IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat budget för nämndens verksamhet avseende tiden 2008-01-01 till och med
2008-12-31.
Budgeten innehåller en övergripande budget (nettobudget)
och en internbudget.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

32

KS AU 2008-03-19 § 88
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Upprättad budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2008 fastställs.
Upprättad internbudget för IT-nämnd Skåne Nordost
2008 fastställs.

___________________
Sänt till:
klk – IT-strateg

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

33

§ 72

Verksamhetsberättelse 2007 för IT-nämnd
Skåne Nordost
Dnr 2008/144

012

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Verksamhetsberättelse 2007 för IT-nämnd Skåne Nordost godkänns.

Beskrivning av ärendet
IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet avseende tiden 2007-01-01
till och med 2007-12-31.
Hässleholms kommuns revisorer har upprättat granskningsrapport som tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

34

KS AU 2008-03-19 § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Verksamhetsberättelse 2007 för IT-nämnd Skåne Nordost godkänns.

____________________
Sänt till:
klk – IT-strateg

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

35

§ 73

Kommunledningskontorets verksamhetsplan
med verksamhetsmål för 2008
Dnr 2008/190

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunledningskontorets verksamhetsplan med
verksamhetsmål för 2008 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har brutit ner de övergripande
målen som kommunfullmäktige beslutat om till verksamhetsmål för 2008.
_____
KS AU 2008-03-19 § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Kommunledningskontorets verksamhetsplan med
verksamhetsmål för 2008 antas.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

36

§ 74

Verksamhetsmål 2008 för förvaltningar och
bolag
Dnr 2008/191

012

Kommunstyrelsens beslut
-

Förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder
och bolagsstyrelser för år 2008 godkänns.
Erinran görs att bolag som inte lämnat in
verksamhetsmål skall göra det snarast, vilket avser
Hässleholms Renhållare AB och AB Hässleholmsbyggen.

Reservation
Patrik Jönsson, sd, deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Kommunens övergripande mål är en del i det övergripande
arbetet med att skapa en effektiv verksamhet präglad av ett
långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Kommunens övergripande måldokumentet syftar till att dra
upp politiska riktlinjer för organisationens verksamhet, tydliggöra arbetssätt i organisationen och öka samordningen av
verksamheten på en övergripande nivå. Målet är att få en
tydligare koppling mellan politiska mål, verksamhetsinriktningar och resursanvändning.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

37

KS § 74 forts
Kommunens nämnder ansvarar för att bistå kommunfullmäktige i utarbetande och revision av de övergripande målen, samt bistå kommunstyrelsen i samordningen av detta.
Nämnderna är också ansvariga för att bryta ned de övergripande målen i konkreta mål och aktiviteter, samt redovisa dessa till kommunstyrelsen och inför kommunfullmäktige.
Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ner de av kommunfullmäktige beslutade övergripande målen för 2008 till
verksamhetsmål gällande för verksamhetsåret 2008.
_____
KS AU 2008-03-19 § 91
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder
och bolagsstyrelser för år 2008 godkänns.
Erinran görs att de bolag som inte lämnat in
verksamhetsmål skall göra det snarast.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
Bolagen

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

38

§ 75

Bodagar 2008 och 2009
Dnr 2008/192

105

Kommunstyrelsens beslut
-

Medel för Bodagar 2008 med 300 000 kronor tillskjuts
kommunledningskontoret och finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Finansiering av Bodagar 2009 med 1 000 000 kronor
hänskjuts till budgetberedningen 2009.
Uppdragsplanen för Bodagar 2008 och 2009 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2005 har Hässleholms kommun gemensamt med övriga kommuner i Skåne Nordost arrangerat Bodagar.
Bodagarnas mål är att utveckla och skapa intresse för boendet i Nordöstra Skåne och i Hässleholm genom att visa exempel på ett varierat utbud av bostäder för livets olika skeden och behov, kultur- och fritidsaktiviteter och andra möjligheter.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

39

KS § 75 forts
Ovanstående utgör utgångspunkten för det fortsatta arbetet
med Bodagar i Hässleholm. I det arbetet bör också beaktas
andra beslut som främjar tillväxt, konkurrenskraft och
marknadsföring av Hässleholms kommun, t.ex. vision, profilarbete, övergripande mål och översiktplanering. Utgångspunkt bör också tas i arbetet med tillväxt som startar upp i
och med tillväxtdagen för kommunfullmäktige i mars 2008.
Bodagarna ska ha utformningen av att vara ett s.k. ”examensarbete” på vad förvaltningar och bolag arbetat med
och åstadkommit under det gångna året.
_____
KS AU 2008-03-19 § 92
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Medel för Bodagar 2008 med 300 000 kronor tillskjuts
kommunledningskontoret och finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Finansiering av Bodagar 2009 med 1 000 000 kronor
hänskjuts till budgetberedningen 2009.
Uppdragsplanen för Bodagar 2008 och 2009 godkänns.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
klk – ekonomisekr.
ek

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

40

§ 76

Barnomsorg på obekväm arbetstid – förslag
Dnr 2007/899

719

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens utredning läggs som underlag för fortsatt planering.

Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar att kvälls- och nattdagis inrättas.
I detta instämmer Peter Groth, mp, och Per-Åke Purk, v.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Tommy Nilsson med fleras yrkande och
finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den
som bifaller Tommy Nilsson med fleras yrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. Följande röstar ja: Lars
Olsson, c, Pär Palmgren, m, Rolf Tronäss, m, Lars-Göran
Wiberg, c, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, Torsten
Ising, fv, Patrik Jönsson, sd och Bo-Anders Thornberg, m.
Följande röstar nej: Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s,
Alf Nilsson, s, Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk, v och Peter
Groth, mp.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets
ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

41

KS § 76 forts
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fick 2006-10-30, § 141 i
uppdrag att lägga fram konkret förslag till kvälls- och nattdagis. Bakgrunden till uppdraget var att en motion i ärendet
besvarades.
Barn- och utbildningsnämnden har 2007-10-25, § 150,
översänt framtagen utredning i ärendet, i vilken redovisas
förslag till åtgärder och konsekvensanalys. Nämnden uppger
även att sådan verksamhet som utredningen beskriver inte
ryms inom barn- och utbildningsnämndens budget.
_____
KS AU 2008-03-19 § 93
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens utredning läggs som underlag för fortsatt planering.

Yrkande
Tommy Nilsson yrkar att nattdagis inrättas.
Lars Olsson yrkar bifall till förslaget att lägga utredningen
som underlag för fortsatt planering.
Proposition 1
Ordförande ställer proposition på dels Lars Olssons yrkande
och dels Tommy Nilssons yrkande och finner Lars Olssons
yrkande bifallet.
Votering begärs.
”Den som stöder Lars Olssons yrkande röstar ja. Den som
stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej.”

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

42

KS AU 2008-03-19 § 93 forts
2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Följande röstar ja: BoAnders Thornberg och Lars Olsson. Följande röstar nej:
Tommy Nilsson
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
___________________
Sänt till:
Bun

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

43

§ 77

Förteckning över obehandlade motioner per
2007-12-31
Dnr 2008/189

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Förteckningen över obehandlade motioner per 2007-1231 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
En förteckning över obesvarade motioner per 2007-12-31
har tagits fram.
I förteckningen finns även medtaget motioner som under
2008 besvarats eller är på väg att besvaras.
_____
KS AU 2008-03-19 § 94
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Förteckningen över obehandlade motioner per 2007-1231 läggs till handlingarna.

____________________
Sänt till:
klk – kanslichefen
Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

44

§ 78

Nämndernas och kommunstyrelsens
förvaltningars interna kontrollarbete under
2007
Dnr 2008/194

049

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen tar emot de inlämnade granskningsrapporterna med bedömningen att vissa förbättringar
behöver göras framöver.
Ekonomikontoret får i uppdrag att revidera ”Reglerna för
intern kontroll i Hässleholms kommun” under 2008 med
hänsyn tagen till av ekonomikontoret angivna kompletteringar som ska börja gälla från och med 2009.

Beskrivning av ärendet
Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna lämna en
granskningsrapport om det interna kontrollarbetet från föregående år till kommunstyrelsen, ekonomikontoret, senast i
samband med att verksamhetsberättelsen lämnas in. Rapporten ska innehålla resultatet av den samlade interna kontrollen och åtgärder som nämnden avser att vidta utifrån
detta resultat.
Enligt reglerna ska kommunstyrelsen med utgångspunkt
från nämndernas granskningsrapporter och utförd intern
kontroll av egen verksamhet bedöma hur kommunens samlade interna kontroll fungerar.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

45

KS § 78 forts
En intern kontrollplan har antagits av alla nämnder och av
Kommunstyrelsen för sin egen verksamhet, förutom personalkontoret.
Alla nämnder och alla förvaltningar under kommunstyrelsen
har lämnat in en granskningsrapport för sitt interna kontrollarbete under 2007, vilket tyder på att alla har haft någon form av kontroll.
Ekonomikontoret föreslår en revidering av reglerna för vissa
kompletteringar med exempelvis hur varje kontrollmoment
utförts, att protokoll ska skickas till ekonomikontoret och att
en gemensam mall används för kommunstyrelsens förvaltningar.
_____
KS AU 2008-03-26 § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Kommunstyrelsen tar emot de inlämnade granskningsrapporterna med bedömningen att vissa förbättringar
behöver göras framöver.
Ekonomikontoret får i uppdrag att revidera ”Reglerna för
intern kontroll i Hässleholms kommun” under 2008 med
hänsyn tagen till av ekonomikontoret angivna kompletteringar som ska börja gälla från och med 2009.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

46

§ 79

Internbudget för 2008 för förvaltningen
arbetsmarknad & kompetensutveckling
Dnr 2008/180

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Förslag till internbudget 2008 för förvaltningen
arbetsmarknad & kompetensutveckling godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har
upprättat förslag till internbudget för 2008.
_____
KS AU 2008-03-26 § 97
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Förslag till internbudget 2008 för förvaltningen
arbetsmarknad & kompetensutveckling godkänns.

____________________
Sänt till:
ak

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

47

§ 80

Motion angående Pensionärskollo – svar
Dnr 2007/671

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till skäl angivna i omsorgsnämndens yttrande § 15/2008.

Beskrivning av ärendet
Lars-Ivar Ericson, c, har inlämnat en motion om pensionärskollo och yrkar att kommunen undersöker möjligheterna och
intresset för att anordna pensionärskollo vid kolonin i Magnarp.
Omsorgsnämnden har yttrat sig enligt § 15/2008 och föreslår att motionen avslås. Nämnden framhåller att det inte
ingår i omsorgsnämndens ansvar och budget.
_____
KS AU 2008-03-26 § 99
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till skäl angivna i omsorgsnämndens yttrande § 15/2008.
____________________
Sänt till:
On
Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

48

§ 81

Motion angående Grön omsorg – svar
Dnr 2007/615

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till skäl angivna i omsorgsnämndens yttrande § 14/2008.

Beskrivning av ärendet
Lars-Ivar Ericson, c, har inlämnat en motion om grön omsorg och yrkar att kommunen ser över möjligheterna att
låta dementa och psykiskt och fysiskt funktionshindrade få
komma ut i naturen mera än vad som nu är fallet.
Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen enligt §
14/2008 och anfört att nämnden föreslår att motionen avslås.
Inom omsorgsförvaltningens regi för några år sedan fanns
denna typ av verksamhet som riktade sig till personer med
utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder. Verksamheten fick av fler skäl avvecklas efter ett tag. Idag sker utformningen av daglig verksamhet enligt LSS i så stor utsträckning som det är möjligt efter den enskildes individuella behov.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

49

KS AU 2008-03-26 § 100
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till skäl angivna i omsorgsnämndens yttrande § 14/2008.

____________________
Sänt till:
On

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

50

§ 82

Energistrategi för Skåne – antagande av
remissvar
Dnr 2007/831

370

Kommunstyrelsens beslut
-

Remissvaret på Länsstyrelsens förslag till Energistrategi
för Skåne antas.

Yrkanden
Peter Groth, mp, yrkar tillägg till yttrandet över strategin
enligt följande placerat som nästsista stycke: ”Som del i
strategin verka för att flygtrafikens kostnadssträckor (i
huvudsak Skåne-Stockholm) ersätts med tågtrafik.” I detta
instämmer Per-Åke Purk, v.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Peter Groths yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Peter Groth, mp, och Per-Åke Purk, v, reserverar sig till
förmån för Peter Groths yrkande. Patrik Jönsson, sd, deltar
inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till energistrategi för
Skåne. Förslaget till energistrategi innehåller bland annat en
vision för Skåne och målar upp en bild av Skåne 2020.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

51

KS § 82 forts
Sammantaget anser Hässleholms kommun att förslaget ger
en tillräckligt tydlig bild av var vi står idag och vart vi bör
sträva. Vägen till målet ger inte riktigt samma tydliga bild
och det är här dialog och tydlighet om i vilken riktning vi ska
gå har stor betydelse. Här krävs insatser och engagemang
såväl på nationell som på regional och lokal nivå.
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det i varje
kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och
användning av energi i kommunen. Planen ska främja hushållning med energi och verka för en säker och tillräcklig
energitillförsel.
För att strategin ska få genomslag är det viktigt att den blir
ett komplement eller underlag till kommunernas energiplanering så att insatserna på lokal nivå är väl förankrade i
kommunerna. Dialogen mellan Länsstyrelsen och kommunerna får därför en viktig roll i genomförandet och de fortsatta diskussionerna kring energiplanering.
_____
KS AU 2008-03-26 § 102
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens föreslås följande beslut
-

Remissvaret på Länsstyrelsens förslag till Energistrategi
för Skåne antas.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
Länsstyrelsen + yttrandet

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

52

§ 83

Avtal med Skånetrafiken angående avgiftsfria
resor för kommuninvånare över 70 år
Dnr 2008/89

531

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättat förslag till avtal mellan Skånetrafiken och
Hässleholms kommun angående avgiftsfria resor för
kommuninvånare över 70 år godkänns.
Avtalet finansieras med extra medel om cirka 300 000
kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
kostnader för 2008. Finansiering från och med 2009
överlämnas till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2003 har Hässleholms kommun haft samarbetsavtal
med Skånetrafiken angående avgiftsfria resor för äldre över
70 år. Avtalet har förlängts vid ett tillfälle fram till 2008-0630. Skånetrafiken sa upp avtalet om avgiftsfria resor i samband med avtalstidens utgång.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram nytt
avtalsförslag gällande from 2008-07-01. Avtalet baseras på
kommunens önskemål att fortsätta erbjuda pensionärer i åldern från 70 år och uppåt avgiftsfria resor med Skånetrafikens trafikutbud inom Hässleholms kommun i syfte att stimulera pensionärerna till ökad mobilitet och att välja kollektivtrafik före egen bil, färdtjänst eller andra transportsätt.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

53

KS AU 2008-03-26 § 103
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättat förslag till avtal mellan Skånetrafiken och
Hässleholms kommun angående avgiftsfria resor för
kommuninvånare över 70 år godkänns.
Avtalet finansieras med extra medel om cirka 300 000
kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
kostnader för 2008. Finansiering från och med 2009
överlämnas till budgetberedningen.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
Skånetrafiken + avtalet

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

54

§ 84

Hemställan om godkännande av investering
av ny rensanläggning på Hässleholms
avloppsreningsverk
Dnr 2008/203

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Hässleholms Vatten ABs planerade investering av ny
rensanläggning på Hässleholms avloppsreningsverk godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt ägardirektiven för kommunens bolag punkten 7 ”Yttrande i principfrågor mm” ska bolagen inhämta Kommunfullmäktiges ställningstagande vid ”investeringsobjekt och
förvärv/försäljning av viss fast egendom överstigande 10
miljoner kronor.”
Hässleholms Vatten AB står nu inför beställning av entreprenad för förnyelse av rensanläggningen på Hässleholms
avloppsreningsverk där investeringskostnaden beräknas
uppgå till ett belopp överstigande de 10 miljoner kronor
som är gränsen för att bolaget ska få fatta beslut själv. Beslut om finansiering sker på Hässleholms Vatten AB:s styrelsemöte 2008-03-26. Enligt förslag till styrelsebeslut ska finansiering ske inom bolaget.
_____

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

55

KS AU 2008-03-26 § 105
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Hässleholms Vatten ABs planerade investering av ny
rensanläggning på Hässleholms avloppsreningsverk godkänns.

____________________
Sänt till:
HVAB

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

56

§ 85

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
-

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

Dnr
Från-Angående
2008/213
260
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Arrenden, uthyrning av
bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter samt
avtal, varigenom kommunen tillförsäkras rätt till arrende
eller hyra, gällande upplåtelser för tid om högst fem år
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-03-15
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 2008-03-15
2008/41
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-03-15

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

57

KS § 85 forts
2008/40
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-03-15
2008/157
002
Ekonomikontoret – Delegationsregler för ekonomikontoret
gällande från och med 2008-03-01
2008/33
002
Räddningstjänsten – Delegationslista för utförda tillsyner
under perioden 2008-01-11—2008-02-25
2008/9
002
Räddningstjänsten – Enligt delegation har beslut om dispens
att sota själv beviljats
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2008-01-23, 2008-02-13, 2008-02-27, 2008-03-19.

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

58

§ 86

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
-

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

Dnr
Från - Angående
2008/52
049
Ekonomikontoret – Finansrapport februari 2008.
2008/55
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik februari
2008
2008/210
012
Kulturnämnden – Kulturnämndens verksamhetsplan 2008
2008/211
012
Byggnadsnämnden – Verksamhetsplan för
stadsbyggnadskontoret 2008
2008/185
042
Omsorgsnämnden – Bokslut 2007
2008/183
049
Omsorgsnämnden – Intern kontroll
2008/169
274
Länsrätten i Skåne Län – Dom mål nr 11777-07, överklagat
beslut bostadsanpassningsbidrag, länsrätten avslår
överklagandet

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-02

Sid

59

KS § 86 forts
Hälso- och sjukvårdsnämnden – Protokoll från sammanträde
2008-02-04
2008/187
133
Kommunförbundet Skåne – Samverkan om integrationsoch migrationsfrågorna i Skåne
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll
2008-02-15

Justering

B-A T

P-Å P

Utdraget bestyrkes

