SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-05-14

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.50

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Tommy Nilsson (s) 2:e v ordf
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Lars-Göran Wiberg (c)
Robin Gustavsson (kd)
Winnie Aronsson (fp)
Torsten Ising (fv)
Lena Wallentheim (s) (§§ 96-102, §§ 104-107)
Margareta Sundin (§ 104)
Alf Nilsson (s)
Margareta Axelsson (s)
Per-Åke Purk (v)
Peter Groth (mp)
Patrik Jönsson (sd)

Ersättare

Urban Widmark (§§ 96-102, §§ 104-107), Jan Nilsson, Rune
Stensby, Lars Johnsson, Rolf Tronäss, Lena Olsson, Christer
Caesar, Margareta Sundin, Lennart Westdahl, Thomas
Rasmusson, Harald Lind.

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/ 2008-05-22

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Pär Palmgren

Justering

B-A T

PP

Paragrafer §§ 96-107

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-05-14

2

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2008-05-14

Datum då anslaget sätts upp

2008-05-22

Datum då anslaget tidigast får tas ner

2008-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Lenore Larsson

Datum då anslaget togs ner
Signatur

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid

3

§ 96

Nämndernas och kommunstyrelsens
förvaltningars interna kontrollplan för 2008
Dnr 2008/300

049

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Kommunstyrelsen tar emot nämndernas och sina egna
förvaltningars interna kontrollplaner för 2008.
De förvaltningar som inte tagit med det övergripande
kontrollmomentet i den interna kontrollplanen för 2008,
kommunledningskontoret och personalkontoret, ska ändå
redogöra för detta i granskningsrapporten.
De nämnder, som i den interna kontrollplanen för 2008
inte tagit med alla kontrollmoment där det fanns brister
under 2007, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljönämnden, ska ändå redogöra för dessa i sin
granskningsrapport.

Beskrivning av ärendet
Samtliga nämnder och förvaltningar har lämnat in sin interna kontrollplan för 2008.

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid

4

KS § 96 forts
För alla nämnders och förvaltningars interna kontrollplaner
för 2008 har en avstämning gjorts så att:
•
•
•

Det övergripande kontrollmomentet finns med i planen.
De kontrollmoment som det fanns brister i under 2007
återkommer i planen för 2008.
Den interna kontrollplanen för 2008 är antagen i
respektive nämnd.

______
KS AU 2008-04-30 § 124
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Kommunstyrelsen tar emot nämndernas och sina egna
förvaltningars interna kontrollplaner för 2008.
De förvaltningar som inte tagit med det övergripande
kontrollmomentet i den interna kontrollplanen för 2008,
kommunledningskontoret och personalkontoret, ska ändå
redogöra för detta i granskningsrapporten.
De nämnder, som i den interna kontrollplanen för 2008
inte tagit med alla kontrollmoment där det fanns brister
under 2007, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljönämnden, ska ändå redogöra för dessa i sin
granskningsrapport.

____________________
Sänt till:
Samtliga förvaltningar

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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§ 97

Investeringsmedel för upphandling av ny
ljudanläggning i den röda salongen i
kulturhuset
Dnr 2008/263

041

Kommunstyrelsens beslut
-

600 000 kronor anslås för upphandling av ny ljudanläggning till röda salongen.
Anslaget tas ur ekonomikontorets budget för oförutsedda
investeringar, anslagstyp 1.
Kulturnämnden kompenseras för kommande driftkostnader för anslagstyp 1.

Beskrivning av ärendet
Kulturhuset har behov av en ny ljudanläggning till den röda
salongen. Befintligt system är föråldrat, högtalarna skymmer ljus från strålkastarna och ljudet når inte de främsta
raderna på parkett och balkong.
Systemet måste monteras ner inför professionella gästspel
som tvingas ta med eget ljud. Ned- och uppmontering av
nuvarande system tar totalt cirka 4 timmar varje gång. Behovet av en ny fast monterad ljudanläggning är särskilt akut
inför Pompejiutställningen, som ska äga rum i den gula och
blå salongen. Med en ny anläggning frigörs tid i den röda
salongen som kan erbjudas till arrangörer som normalt brukar boka den blå salongen.

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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KS § 97 forts
Kostnad för anläggningen exklusive moms uppgår till totalt
600 000 kronor, varav 450 000 kronor för anläggning och
150 000 kronor för installation. utrustning kan vara på plats
och installerad i mitten på augusti 2008.
______
KS AU 2008-04-30 § 128
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

600 000 kronor anslås för upphandling av ny ljudanläggning till röda salongen.
Anslaget tas ur ekonomikontorets budget för oförutsedda
investeringar, anslagstyp 1.
Kulturnämnden kompenseras för kommande driftkostnader för anslagstyp 1.

____________________
Sänt till:
Kn
ek

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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§ 98

Revisorernas granskning av kontroller i
lönehanteringen – svar
Dnr 2008/67

007

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Svaret på rapporten läggs med godkännande till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Komrev har på uppdrag av revisorerna i Hässleholms kommun genomfört granskning av hur kontroller fungerar i lönehanteringen. Granskningen visar att förvaltningarna utför
tillräckliga kontroller av löner. Revisorerna har funnit frågor
som bör uppmärksammas.
Det nuvarande PA-systemet har brister som skapar osäkerhet och merarbete och synpunkter i rapporten visar på att
detta bör uppmärksammas vid införande av nytt PA-system.
Kommunstyrelsen behöver genom personalkontoret utforma
manualer till stöd för förvaltningarna som förbättrar enhetligheten inom kommunen och effektiviserar förvaltningarna.
Personalkontorets kontroller behöver också beslutas och dokumenteras på ett tydligare sätt.

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid

8

KS § 98 forts
Personalkontoret är positiv till revisorernas förslag till förbättringsområden inom lönehanteringen och kommer att ta
med dessa synpunkter vid införandet av det nya PA-systemet.
______
KS AU 2008-04-30 § 129
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Svaret på rapporten läggs med godkännande till
handlingarna.

Yrkande
Tommy Nilsson framhåller att inför ett nytt kommande system bör utbildning hållas i detta.
____________________
Sänt till:
pk

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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§ 99

Sotningstaxa 2008
Dnr 2008/285

171

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Sotningstaxan höjs med index 2,49 % från 2008-04-01.

Beskrivning av ärendet
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, gäller
följande sotningsindex från 2008-04-01 enligt cirkulär
08:27.
2,49 % - gäller för kommuner som även år 2007 tillämpade
sotningsindex.
______
KS AU 2008-04-30 § 130
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Sotningstaxan höjs med index 2,49 % från 2008-04-01.

____________________
rtj
Kfs
Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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§ 100

Upphandling av höjdfordon till
räddningstjänsten
Dnr 2008/90

056

Kommunstyrelsens beslut
-

Upphandling av höjdfordon godkänns.
Räddningstjänsten får i uppdrag att beställa ett nytt
höjdfordon för leverans under 2009.
Räddningstjänsten får ett tillskott på 200 000 kronor till
investeringsbudgeten 2009.

Beskrivning av ärendet
Enligt särskilda anvisningar i 2008 års budget kunde kommunstyrelsen beställa ett nytt höjdfordon till räddningstjänsten för leverans 2009.
Ekonomikontoret har genomfört upphandling och utvärderat
inkomna anbud samt rekommenderar att avtal för köp av
höjdfordon, för räddningstjänsten räkning, skall tecknas
med Bronot Skylift AB, som uppfyllt samtliga ställda krav
samt offererat det lägsta priset.
Priset för höjdfordonet ligger enligt offerten på cirka 4,6
miljoner kronor mot beräknade 4,4 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror i stort på ökat stålpris.
_____

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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KS AU 2008-04-30 § 131
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upphandling av höjdfordon godkänns.
Räddningstjänsten får i uppdrag att beställa ett nytt
höjdfordon för leverans under 2009.
Räddningstjänsten får ett tillskott på 200 000 kronor till
investeringsbudgeten 2009.

____________________
Sänt till:
rtj
ek

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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§ 101

Samlokalisering räddningstjänst och
ambulans - avslutande
Dnr 2008/307

179

Kommunstyrelsens beslut
-

Räddningstjänsten får i uppdrag att avsluta påbörjade
förhandlingar om samlokalisering av räddningstjänst och
ambulans.
Tilldelade medel om 7,9 miljoner i investeringsbudgeten
för 2008 ska inte användas för byggnation av verksamhetsytor för ambulansverksamhet på brandstationen i
Hässleholm.

Beskrivning av ärendet
Under en längre tid har räddningstjänsten och ambulansverksamheten i Hässleholm diskuterat en samlokalisering av
sina verksamheter på brandstationen i Hässleholm. Båda
parter har under utredningen varit mycket positiva till konceptet och en kostnadsberäkning av projektet är presenterad.
De höga byggkostnaderna samt vissa utökningar av verksamhetsytor gör att projektet kostnader ökat från cirka 5
miljoner koronor till 8 miljoner kronor och i samband med
detta har Region Skåne samt ambulansentreprenören Falck
inte velat fullfölja projektet.
______

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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KS AU 2008-04-30 § 132
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Räddningstjänsten får i uppdrag att avsluta påbörjade
förhandlingar om samlokalisering av räddningstjänst och
ambulans.
Tilldelade medel om 7,9 miljoner i investeringsbudgeten
för 2008 ska inte användas för byggnation av verksamhetsytor för ambulansverksamhet på brandstationen i
Hässleholm.

____________________
Sänt till:
rtj
ek

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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§ 102

Anslutning till kommunikationssystemet Rakel
Dnr 2008/308

179

Kommunstyrelsens beslut
-

Hässleholms kommun ansluter sig till det rikstäckande
Rakelsystemet.
Investerings- och abonnemangskostnader för Rakelterminalerna belastar räddningstjänstens budget.
Detta gäller under förutsättning att förvaltningen får
tilldelade investerings- och driftpengar enligt plan 2009.

Yrkanden
Peter Groth, mp, yrkar återremiss för att kommunen ska
avvakta med anslutning tills arbetmiljökonsekvenserna är
utredda.
Proposition 1
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska
avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner
att det ska avgöras idag.
Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition på ärendet i
sakfrågan och finner det bifallet.
Reservation
Peter Groth, mp, reserverar sig till förmån för sitt
återremissyrkande.

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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KS § 102 forts
Beskrivning av ärendet
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ansvarar för och driver
det rikstäckande Rakelsystemet för kommunikation och
samverkan vid olyckor och kriser/krisledning.
Kommunerna har möjlighet att utnyttja nätet för radiokommunikation under både normal verksamhet och krisledning.
För utnyttjande av systemet debiteras användarna per ansluten terminal (radioapparat) samt en fast avgift. KBM har
lämnat förslag till regeringen om en kostnadsmodell där
kommunen debiteras per ansluten terminal upp till ett visst
maxbelopp. Denna kostnadsföredelning innebär att andra
förvaltningar inom kommunen kan ansluta sig till systemet
och ett bredare utnyttjande av systemet görs möjligt.
Räddningstjänsten har i budgetplanen för 2009 tagit upp 2
miljoner kronor i investeringsbudget samt 1 miljon kronor i
driftbudget för anslutning till Rakelsystemet.
______
KS AU 2008-04-30 § 133
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Hässleholms kommun ansluter sig till det rikstäckande
Rakelsystemet.
Investerings- och abonnemangskostnader för Rakelterminalerna belastar räddningstjänstens budget.
Detta gäller under förutsättning att förvaltningen får
tilldelade investerings- och driftpengar enligt plan 2009.

____________________
Sänt till:
rtj
ek

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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§ 103

Hemställan om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007 för AV Media Skåne
Dnr 2008/297

042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007.

Jäv
Lena Wallentheim, s, och Urban Widmark, m, deltar på
grund av jäv inte i handläggningen och beslutet i ärendet.
Margareta Sundin tjänstgör för Lena Wallentheim.
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har
överlämnat bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007.
______

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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KS AU 2008-04-30 § 137
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007.

____________________
Sänt till:
AV Media Skåne

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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§ 104

Beredningsinstruktion för ärende till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr 2008/251

009

Kommunstyrelsens beslut
-

Ärendet återremitteras med uppdrag till kommunchefen
att komplettera instruktionen med att i ärendet ska ingå
att överensstämmelse ska ske med övergripande
målsättningar.

Yrkanden
Peter Groth, mp, yrkar på komplettering av instruktionen
med en ytterligare punkt med texten ”Förslagets
konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv – ekonomiska,
sociala (inklusive folkhälsopåverkan) samt ekologiska
(miljömässiga) ska beskrivas ur ett samhällsövergripande
perspektiv.”
Omröstning
Efter diskussion i ärendet ställer ordföranden proposition på
om ärendet ska återremitteras och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att på ett ordentligt sätt utforma
ärende till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppdraget att ta fram en
beredningsinstruktion har getts av kommunchefen till
projektgruppen för ärendehantering.

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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KS § 104 forts
Beredningsinstruktionen utgår från att det är viktigt att de
skriftliga handlingarna som utgör underlag av ärenden utförs med en enhetlig standard och utformning samt innehåller den information som är nödvändig.
______
KS AU 2008-04-30 § 138
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Förslaget till beredningsinstruktion för ärende till Kf, Ks
och Ks au godkänns.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
klk - kommunchef

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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§ 105

Organisation för strategisk funktion på
kommunledningskontoret samt
servicetjänster
Dnr 2007/717

001

Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta utredningen gällande strategisk funktion på kommunledningskontoret, med
nedanstående kriterier som utgångspunkt;
- Rapporten ”Förstudie – framtidens kommunledningskontor samt organisation för stöd och service” skall utgöra
underlag för det fortsatta organisatoriska förändringsarbetet inom kommunen.
- Nuvarande kommunledningskontor, ekonomikontor och
personalkontor skall läggas samman till en förvaltning.
- Den nya förvaltningen skall i enlighet med den inriktning
som framgår av rapporten delas in i två avdelningar, en
stab för lednings- och strategifrågor samt en avdelning
för administrativt stöd.
- Övriga förvaltningars nuvarande ekonomi- och personalfunktioner skall inte beröras i den nu aktuella organisationsförändringen.
- Kommunchefen får i uppdrag att beträffande ovan
nämnda organisatoriska förändringar, utarbeta detaljerade organisations- och bemanningsförslag samt plan för
genomförande att redovisas till Kommunstyrelsen den 10
september 2008.

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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KS § 105 forts
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
Kommunstyrelsen och kommunchefen får i uppdrag att
fortsätta utredningen gällande enhet för servicetjänster med
nedanstående kriterier som utgångspunkt;
- Kommunfullmäktige ställer sig i princip bakom att
kommunal service av kategori A samlas under tekniska
nämnden i enlighet med intentionerna i rapporten.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i detalj utarbeta förslag till utformning av tekniska nämndens ansvarsområde att redovisas till Kommunfullmäktige för slutligt
godkännande under hösten 2008.
- Kommunstyrelsen skall samtidigt redovisa vilka delar av
verksamheten, inom det föreslagna ansvarsområdet för
tekniska nämnden, som styrelsen finner lämpliga för alternativ driftform samt presentera förslag till genomförande av sådan.
Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på förslaget i sin helhet. I
detta instämmer Patrik Jönsson, sd, och Peter Groth, mp.
Lars Olsson, c, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till
arbetsutskottets förslag och dels Tommy Nilssons med fleras
avslagsyrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Tommy Nilssons med fleras avslagsyrkande röstar
nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster lämnas.
Följande röstar ja: Lars Olsson, c, Pär Palmgren, m, Douglas
Roth, m, Lars-Göran Wiberg, c, Robin Gustavsson, kd,
Winnie Aronsson, fp, Torsten Ising, fv, Bo-Anders
Thornberg, m.

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes
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Datum
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Sid
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KS § 105 forts
Följande röstar nej: Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s,
Alf Nilsson, s, Margareta Axelsson, s, Per-Åke Purk, v, Peter
Groth, mp, Patrik Jönsson, sd.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets
ledamöter reserverar sig skriftligt till förmån för sitt
avslagsyrkande.
Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för
sitt avslagsyrkande.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2007-10-31, § 197 bl a att ge
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av samtliga
förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter som kan
vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för servicetjänster.
Kommunfullmäktige beslöt 2007-11-28, § 135 (budget), att
i de särskilda anvisningarna till kommunstyrelsen ge styrelsen i uppdrag att utreda och samla alla frågor kring strategisk planering och hållbar utveckling på kommunledningskontoret.
I utredningsarbetet har externt utredningsstöd i form av
Öhrlings PWC-Komrev (PO Gunnarsson och C-G Folkesson)
anlitats. Under utredningens gång har kontinuerliga avstämningar gjorts med såväl politisk styrgrupp för projektet
som projektets fackliga referensgrupp.
2008-04-18 lämnades rapporten ”Förstudie – framtidens
kommunledningskontor samt organisation för stöd och service” i vilken utredarna föreslår i huvudsak tre organisatoriska förändringar;

Justering

B-A T

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-14

Sid
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KS § 105 forts
• Att det inom kommunstyrelsen inrättas ett nytt kommunledningskontor med mera renodlade lednings- och styrningsuppgifter där det också ges möjlighet att arbeta framtids- och utvecklingsinriktat.
• Att en serviceavdelning inrättas inom kommunstyrelsen
med uppgift och ansvar för ekonomi- och personaladministrativa uppgifterna inom kommunen.
• Att den direkt verksamhetsstödjande servicen såsom t ex
kost, städ, transporter, vaktmästeri, fordon etc. överförs
och samlas inom den tekniska nämnden.
Bilaga ./. Reservationen
_____
KS AU 2008-05-14 § 148
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta utredningen gällande strategisk funktion på kommunledningskontoret, med
nedanstående kriterier som utgångspunkt;
- Rapporten ”Förstudie – framtidens kommunledningskontor samt organisation för stöd och service” skall utgöra
underlag för det fortsatta organisatoriska förändringsarbetet inom kommunen.
- Nuvarande kommunledningskontor, ekonomikontor och
personalkontor skall läggas samman till en förvaltning.
- Den nya förvaltningen skall i enlighet med den inriktning
som framgår av rapporten delas in i två avdelningar, en
stab för lednings- och strategifrågor samt en avdelning
för administrativt stöd.
- Övriga förvaltningars nuvarande ekonomi- och personalfunktioner skall inte beröras i den nu aktuella organisationsförändringen.
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-

Kommunchefen får i uppdrag att beträffande ovan
nämnda organisatoriska förändringar, utarbeta detaljerade organisations- och bemanningsförslag samt plan för
genomförande att redovisas till Kommunstyrelsen den 10
september 2008.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
Kommunstyrelsen och kommunchefen får i uppdrag att
fortsätta utredningen gällande enhet för servicetjänster med
nedanstående kriterier som utgångspunkt;
- Kommunfullmäktige ställer sig i princip bakom att
kommunal service av kategori A samlas under tekniska
nämnden i enlighet med intentionerna i rapporten.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i detalj utarbeta förslag till utformning av tekniska nämndens ansvarsområde att redovisas till Kommunfullmäktige för slutligt
godkännande under hösten 2008.
- Kommunstyrelsen skall samtidigt redovisa vilka delar av
verksamheten, inom det föreslagna ansvarsområdet för
tekniska nämnden, som styrelsen finner lämpliga för alternativ driftform samt presentera förslag till genomförande av sådan.
Yrkande
Bo-Anders Thornberg, m, bifaller framlagt förslag.
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på förslaget i sin helhet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition dels på sitt eget yrkande och
dels på Tommy Nilssons avslagsyrkande och finner sitt eget
förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Bo-Anders Thornbergs bifallsyrkande röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons avslagsyrkande
röstar nej.” 2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas.
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Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig skriftligt till förmån för sitt
avslagsyrkande.

____________________
Sänt till:
Samtliga förvaltningar
pk
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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
2008-04-15
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 2008-04-15
2008/302
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende rätt att tillförsäkra
kommunen rätt eller belasta kommunens fastigheter med
servitut, ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-04-15
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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 2008-04-15
2008/41
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-04-15
2008/40
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-04-15
2008/126
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2008-04-15
2008/54
002
Arbetsmarknad- och Kompetensutveckling –
Delegationsprotokoll avseende anställningsbevis och
tjänstledighet beslutade av förvaltningschef tidsperiod till
och med 2008-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2008-04-16, 2008-04-16 § 109, 2008-04-30.
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Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
-

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

Dnr
Från - Angående
2008/52
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per april 2008
2008/55
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per april
2008
2008/301
049
Ekonomikontoret – Utvärdering av kapitalförvaltningen 2007
2008/49
049
Ekonomikontoret – Månadsrapporter avseende
kapitalförvaltningen per 2008-03-31
2008/325
042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2008-03-31
2008/361
042
Omsorgsnämnden – Protokollsutdrag budgetuppföljning och
redovisning och förklaring till omsorgsnämndens
prognostiserade budgetunderskott per 2008-03-31
2008/331
311
Tekniska nämnden – Protokollsutdrag av ärende ”Yttrande
avseende Revstigen” från 2008-04-10
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2008/295
047
Krisberedskaps myndigheten – Preliminärt besked om
ersättning till kommunerna enligt 5 kap. 1§ lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
2008/299
049
Sveriges Kommuner och Landsting – Intern kontroll för
förtroendevalda, ett exemplar av rapporten ”På den säkra
sidan” bifogas
2008/368
049
Sveriges Kommuner och Landsting - bjuder in till en
Inspirationsdag den 9 juni – om intern kontroll för
förtroendevalda, där de presenterar huvuddragen i
rapporten ”På den säkra sidan”
2008/312
773
Kommunförbundet Skåne, Region Skåne – Revidering av
Skånes folkhälsostrategi
2008/317
439
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut om ”Dispens från
föreskrifter till skydd för djurlivet i Store Damm och
Fåglasjö, Hässleholms kommun”. Länsstyrelsen lämnar
Göingebygdens Biologiska Förening rätt att bedriva
inventerings- och bevakningsverksamhet inom
djurskyddsområdet gällande för år 2008 till och med år
2009
2008/330
427
Växjö tingsrätt miljödomstolen – Dom Mål nr M2643-07,
M2644-07 Hässleholm Fjärrvärme AB har överklagat beslut.
Miljödomstolen ändrar villkor för utsläpp i tre olika punkter
beträffande olika gränsvärden
2008/348
105
Riksdagsförvaltningen EU-upplysningen – Brita Schedin
tackar för ett intressant och välorganiserat Europaforum och
ger särskild eloge till utvecklingen med webb-tv
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2008/366
341
Regeringskansliet Miljödepartementet – Överklagande i
fråga om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
grundvattentäkten vid Ignaberga, Hässleholms kommun, för
kännedom och eventuellt yttrande
2008/360
042
Koncernstaben Region Skåne – Region Skånes
årsredovisningar för år 2007
Samarbetskommittén Skåne Nordost –
Sammanträdesprotokoll från 2008-04-22
Kristianstad Airport – Aktieägarna i Kristianstad Airport AB
kallas till ordinarie årsstämma, fredagen den 13 juni kl.
13.30 i Kristianstad på Rådhusets 3:e våning Skinnrummet
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Information/ beslut i frågor angående Skåne
Nordostsamarbetet
Kommunchefen redogör för frågor som behandlades på
sammanträde 2008-04-22.
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