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Diarienummer

2008-11-19

§ 212

Information om kommande revision av kommunstyrelsens
ledningsarbete
Revisor Hans Nilsson och Nils Fredholm presenterar och lämnar ut enkät för
besvarande före 2008-12-05.
Revisorerna kommer till kommunstyrelsen den 28 januari 2009.

Justering

B-A T
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-11-19
2008/679 041

§ 213

Anhållan om kompensation för förlorade hyresintäkter
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 1 010 735 kronor för 2008 för elva
månaders förlorad hyresintäkt i samband med att sex gruppbostäder såldes till AB
Hässleholmsbyggen den 1 februari 2008. Finansiering sker ur medel för anslagstyp 1.
Kompensation för 2009 uppgår till 1 105 048 kronor och finansieras ur medel för
anslagstyp 1. Kompensation för 2010 beaktas i budgeten för 2010.
Omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 469 440 kronor för 2008 och framåt för
nya och utökade städavtal med tekniska kontoret. Kompensationen för 2008 och 2009
finansieras ur medel för anslagstyp 1.
Beskrivning av ärendet

Den 1 februari 2008 såldes sex gruppbostäder till AB Hässleholmsbyggen och därmed
går hyresintäkterna till bolaget. De förlorade hyresintäkterna från februari till december
2008 uppgår till 1 010 735 kronor. Minskade hyreskostnader för omsorgsnämnden har
reglerats via internhyressystemet.
Omsorgsnämnden har ökade kostnader för nya och utökade städavtal i tekniska kontorets regi 2008 med 469 440 kronor.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 267 föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 1 010 735 kronor för 2008 för elva
månaders förlorad hyresintäkt i samband med att sex gruppbostäder såldes till AB
Hässleholmsbyggen den 1 februari 2008. Finansiering sker ur medel för anslagstyp 1.
Kompensation för 2009 uppgår till 1 105 048 kronor och finansieras ur medel för
anslagstyp 1. Kompensation för 2010 beaktas i budgeten för 2010.
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Diarienummer

2008-11-19
2008/679 041
forts. § 213
Omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 469 440 kronor för 2008 och framåt för
nya och utökade städavtal med tekniska kontoret. Kompensationen för 2008 och 2009
finansieras ur medel för anslagstyp 1.

_____________________
Sänt till:
ek
On

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-11-19
2008/32

003

§ 214

Färdtjänstreglemente – antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till regler inklusive avgifter och
tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i östra Skåne. Reglerna börjar gälla från och
med 2009-01-01.
Beskrivning av ärendet

I tolv kommuner i östra Skåne utreds möjligheterna till ett gemensamt regelverk för
färdtjänsten. Avsikten är att kommunerna därigenom ska kunna överlämna ansvaret för
färdtjänsten inklusive myndighetsutövningen till Region Skåne/Skånetrafiken, enligt
nuvarande tidsplan från och med 2010-01-01.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 268 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till regler inklusive avgifter och
tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i östra Skåne. Reglerna börjar gälla från och
med 2009-01-01.

____________________
Sänt till:
On
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Diarienummer

2008-11-19
2008/162

007

§ 215

Revisionsrapport om granskning av omsorgsnämndens
ekonomi och åtgärder med anledning av negativa ekonomiska
prognoser 2007 – svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner omsorgsnämndens yttrande och överlämnar svaret till
revisorerna.
Beskrivning av ärendet

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Revisorerna
genomfört en granskning av omsorgsnämndens ekonomi och åtgärder med anledning av
negativa ekonomiska prognoser 2007.
Omsorgsnämndens ordförande John Bruun har i skrivelse daterat 2008-03-25 gjort ett
yttrande.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 269 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner omsorgsnämndens yttrande och överlämnar svaret till
revisorerna.

____________________
Sänt till:
On
Revisorerna
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Diarienummer

2008-11-19
2008/574

007

§ 216

Revisionsrapport om kulturarrangemang – svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner kulturnämndens svar över revisionsrapporten och
överlämnar det till revisorerna.
Beskrivning av ärendet

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Revisorerna
genomfört en granskning av kulturnämndens kulturarrangemang. Syftet med
granskningen är att undersöka om målen uppfylls och hur styrning, uppföljning och
ekonomi fungerar.
Kulturnämnden har yttrats sig enligt beslut 2008-09-24, § 66.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 270 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner kulturnämndens svar.

____________________
Sänt till:
Kn
Revisorerna
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B-A T

LO
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Diarienummer

2008-11-19
2008/680

349

§ 217

ABVA 2009 – antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ABVA 2009 att börja gälla från och med 2009-01-01.
Beskrivning av ärendet

ABVA är en förkortning av ”Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vattenoch avloppsanläggning”. ABVA reglerar förhållandet mellan huvudmannen för allmän
VA-anläggning (Hässleholms Vatten AB) och fastighetsägarna (abonnenterna) som
brukar den allmänna VA-anläggningen.
Befintlig ABVA för Hässleholms kommun har gällt sedan 2006-04-01. Uppdatering har
föranletts av anpassning till ny lagstiftning, ”Lagen om allmänna vattentjänster, SFS
2006:412” vilken började gälla 2007-01-01.
Framtagande av ABVA 2009 har skett i en arbetsgrupp inom VA-samverkan SkåneNordost. Målsättningen är att samtliga kommuner inom SkåneNordost ska ha en helt
gemensam ABVA vilket var fallet med ABVA 2006.
Förslaget till ABVA 2009 har godkänts av styrelsen i Hässleholms Vatten 2008-09-01,
§ 595.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 271 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ABVA 2009 att börja gälla från och med 2009-01-01.

____________________
Sänt till:
HVAB
Kfs

Justering
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Diarienummer

2008-11-19
2008/710 041

§ 218

Investeringstillskott för utbyggnad av VA-anläggning vid
Dalsjön, Bjärnum
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet i Hässleholms Vatten AB ökas från 7
miljoner kronor till 10 miljoner kronor genom nyemission på 3 miljoner kronor, vilket
innebär ökad upplåning för Hässleholms kommun med motsvarande belopp.
Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att snarast verkställa utbyggnaden av etapp 1+2
av VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum.
Anläggningsavgifter för VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum ska tas ut enligt
gällande VA-taxa.
Resterande investeringsutgifter för berört område ska finansieras av Hässleholms
Vatten AB.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Vatten AB har gjort en förfrågan om ytterligare investeringstillskott för
utbyggnad av VA-anläggning vid Dalsjön, Bjärnum. Syftet är att minska miljöpåverkan
på Dalsjön och Bjärlången. I kompletteringsbudget 2006 beslutade kommunfullmäktige
om att investeringsbudgeten skulle tillföras 2,5 miljoner kronor för ändamålet. Beloppet
disponerades dock aldrig på grund av oklara förutsättningar. Bolaget föreslår nu att utbyggnad sker av etapp 1+2, vilket kräver kommunalt tillskott på 2,5 miljoner kronor för
etapp 1 och täckning av underskott på 0,85 miljoner kronor för etapp 2, totalt 3,35 miljoner kronor.
Ekonomikontoret föreslår att kommunen tillskjuter 3 miljoner kronor genom en nyemission, vilket innebär att andelarna i bolaget/aktiekapitalet ökar från 7 miljoner kronor till 10 miljoner kronor genom ökad upplåning.
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Diarienummer

2008-11-19
2008/710 041
forts. § 218
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 § 276 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande:
Aktiekapitalet i Hässleholms Vatten AB ökas från 7 miljoner kronor till 10 miljoner
kronor genom nyemission på 3 miljoner kronor, vilket innebär ökad upplåning för
Hässleholms kommun med motsvarande belopp.
Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att snarast verkställa utbyggnaden av etapp 1+2
av VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum.
Anläggningsavgifter för VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum ska tas ut enligt
gällande VA-taxa.
Resterande investeringsutgifter för berört område ska finansieras av Hässleholms
Vatten AB.
_____________________
Sänt till:
HVAB
ek

Justering
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Diarienummer

2008-11-19
2008/712 041

§ 219

Energieffektivisering av Hässleholms kommuns
fastighetsbestånd
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att 20 miljoner kronor ianspråktas för genomförande av
energieffektivisering av Hässleholms kommuns fastighetsbestånd.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden begär enligt § 62/2008 av kommunstyrelsen att ska få använda 20
miljoner kronor för energieffektivisering i kommunens fastigheter.
Underlaget är en lista över ett stort antal kommunala fastigheter främst skolor, men
även serviceboenden och bibliotek. I listan anges vilken uppvärmning fastigheten har
idag, vilken värmekälla man avser byta till och vilken investering som behöver göras.
Sammanlagt kostar investeringarna 20 miljoner kronor.
Pengar är avsatta för denna typ av investering.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-15 § 277 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner att 20 miljoner kronor ianspråktas för genomförande av
energieffektivisering av Hässleholms kommuns fastighetsbestånd.

_____________________
Sänt till:
Tk
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Diarienummer

2008-11-19
2008/746 003

§ 220

Komplettering av 17 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Hässleholms kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till komplettering i 17 § Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet har tillsammans med Polismyndigheten i
Skåne genom Närpolisområde Hässleholm arbetat fram tydligare regler för
uppskjutande av fyrverkerier inom kommunen. Samråd har även skett med andra
räddningstjänster i Skåne. Länsstyrelsen i Skåne har hörts i ärendet och önskar granska
det efter att beslut har tagits i kommunen.
Enligt 3 kap 7§ Ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas utan
tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.
Förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet föreslår att befintlig 17§ i Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun revideras och kompletteras enligt
förslaget nedan.
Befintlig stadga 17§ Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun
lyder:
Det är förbjudet att använda pyroteknisk vara inom 100 meter från sjukhus,
ålderdomshem o dyl. vårdinrättning.
Pyroteknisk vara får inte heller utan tillstånd användas inom idrotts- och
fritidsanläggning.
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Diarienummer

2008-11-19
2008/746 003
forts § 220
Förslag till komplettering av stadga 17§ Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hässleholms kommun:
Uppskjutning av fyrverkerier får endast ske från kl. 18.00 på nyårsafton till kl. 02.00 på
nyårsdagen.
Uppskjutning av fyrverkerier får inte ske inom ett avstånd på 100 meter från skolor,
sjukhus, ålderdomshem och andra vårdinrättningar.
Pyroteknisk vara får inte heller utan tillstånd användas inom idrotts- och
fritidsanläggningar.
Skäl för det föreslagna beslutet

Under senare år har okynnesskjutningar tenderat att öka under dagar och veckor före
och efter nyårsafton. Trender har märkts där raketer riktats mot människor och djur
samt att bränder har uppstått till följd av felaktigt användande av pyrotekniska varor.
Enligt statistik från Räddningsverket skadas varje år cirka 300 personer så allvarligt av
fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De flesta olyckorna sker i
anslutning till nyårsfirandet, se tabell 1. Genom att minska uppskjutningstiden kan
skadestatistiken på människor och egendom minskas.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 § 278 föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till komplettering i 17 § Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun.
____________________
Sänt till:
rtj
kfs
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
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§ 221

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete
Kommunchefen informerar

Skåne Nordost styrelsen har sitt sista sammanträde 2008-12-04 tillsammans med
konferens om infrastruktur frågor.
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Diarienummer

2008-11-19

§ 222

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2008/41
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-11-04
2008/54
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling - Delegationsprotokoll avseende
anställningsavtal och löneändring beslutade av chefen för arbetsmarknad- och
kompetensutveckling till och med 2008-10-22
2008/713
048
Ekonomikontoret – Delegationsbeslut angående kommunen bidrog med
vandrarhemskostnad till Hässleholms kommun vänort Nyköbing, Skällands
stadsorkester
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2008-10-15, 2008-10-29.
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Diarienummer

2008-11-19

§ 223

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2008/52
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per oktober 2008
2008/55
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per oktober 2008
2008/540
427
Länsstyrelsen i Skåne län – Kallelse till offentligt sammanträde och besiktning med
anledning av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, sammanträde tisdagen den 18
november kl. 10.30 i Hästveda
2008/738
759
Sveriges Kommuner och Landsting – Beslut angående överenskommelse mellan
regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotstudie för förändringsarbete
avseende första linjes vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och
psykisk sjukdom
2008/731
040
Sveriges Kommuner och Landsting – Pressmeddelande 2008-10-30 finanskrisen
fördjupar ekonomisk nedgång i kommuner och landsting samt pressmeddelande snabb
inbromsning och låg tillväxt. Ekonomirapporten oktober 2008
2008/728
040
Sveriges Kommuner och Landsting – Beslut angående överenskommelse mellan staten
och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet
för år 2009
2008/727
139
Sveriges Kommuner och Landsting – Organiserad vidareflyttning av nyanlända
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Diarienummer

2008-11-19
forts. § 223
2008/282
611
Skolinspektionen – Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande av
och rätt till bidrag till en fristående grundskola i Hässleholms kommun
2008/322
612
Skolinspektionen – Ansökan från B&T Education AB om fortsatt statlig tillsyn och rätt
till bidrag vid byte av huvudman för fristående gymnasieskolor i Malmö-, Ystad,
Ängelholm-, samt Hässleholms kommun
Regionstyrelsen – Sammanträdesprotokoll från sammanträde 2008-10-09
Region Skåne Koncernledningen – Systemanalys för infrastrukturen i Skåne

Justering
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Utdraget bestyrkes

