SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2007-10-31

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.05

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Tommy Nilsson (s) 2:e v ordf
Pär Palmgren (m)
Urban Widmark (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)
Rune Stensby (s)
Patrik Jönsson (sd)

Ersättare

Lena Olsson, Christer Caesar, Winnie Aronsson, Mikael
Björklund, Margareta Sundin, Lennart Westdahl, Margareta
Axelsson, Thomas Rasmusson, Harald Lind.

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson
Susanne Karlsson Tekniska kontoret
Sten Carling Fastighetsekonom
Ekonomichef Bengt-Arne Persson

Utses att justera

Lars-Göran Wiberg

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2007-11-13

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Lars-Göran Wiberg

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2007-10-31

Anslagsdatum

2007-11-14

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunledningskontoret

Justering

Paragrafer §§ 184-200

Anslagets nedtagande 2007-12-07

Lenore Larsson
B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid

2

§ 184

Ändring av dagordningen
Ordföranden föreslår och får godkänt att ärende 11 utgår
med motivering att det inte krävs beslut eftersom
Bolagsverket godkänt bolagsordning för
Hässleholmsbyggen.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid

3

§ 185

Avsiktsförklaring gällande fördjupat
samarbete med Kristianstads kommun
Dnr 2006/572

109

Kommunstyrelsens beslut
-

Föreliggande förslag till avsiktsförklaring och
verksamhetsplan 2007 gällande fördjupat samarbete
med Kristianstads kommun godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att för
Hässleholms kommuns räkning underteckna avsiktsförklaringen.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms och Kristianstads kommuner har under året
inlett en dialog om att utveckla samarbetet mellan de båda
kommunerna. Bland annat har de båda kommunstyrelsernas
arbetsutskott träffats i Kristianstad 2007-05-08. De båda
kommunstyrelserna i sin helhet har haft ett gemensamt
möte i Hässleholm 2007-05-15. Som ett resultat av dessa
möten har ett förslag till avsiktsförklaring utarbetats om
fördjupat samarbete mellan de båda kommunerna.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid

4

KS § 185 forts
Syftet med avsiktsförklaringen är att fördjupa samarbetet
för att åstadkomma stärkt regional konkurrenskraft och attraktivitet vilket i sin tur kan bidra till en positiv utveckling
för hela Nordöstra Skåne. Hässleholms och Kristianstads
kommuner åtar sig genom förklaringen att fungera som
drivkrafter i en regional utveckling i Nordöstra Skånes intressen. Målet är också att bidra till en positiv utveckling av
samarbetet i övrigt mellan kommunerna i Skåne Nordost.
Avsiktsförklaringen bygger på att löpande verksamhetsplaner upprättas. Inriktningen på samarbete ska inledningsvis
vara integration och kollegialt samarbete, vilket innebär
återkommande träffar mellan kommunerna för samråd, utbildning, erfarenhetsutbyte med mera på såväl politisk som
förvaltningsnivå. Successivt skall samarbetet fördjupas även
inom andra områden, vilka exemplifieras i utkastet till avsiktsförklaring.
Bilaga: Avsiktsförklaringen
______
KS AU 2007-10-03 § 268
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Föreliggande förslag till avsiktsförklaring och
verksamhetsplan 2007 gällande fördjupat samarbete
med Kristianstads kommun godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att för
Hässleholms kommuns räkning underteckna avsiktsförklaringen.

____________________
Sänt till:
klk
Kristianstads kommun
SkåneNordost-kommunerna

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 186

Tekniska nämnden - Begäran om extra anslag
Dnr 2007/667

042

Kommunstyrelsens beslut
-

4 655 000 kronor anvisas till Tekniska nämnden för
driftåtgärder enligt skrivelse daterad 2007-09-28.
2 835 000 kronor anvisas till Tekniska nämnden för
investeringsåtgärder enligt nämnda skrivelse.
7 490 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret begär enligt skrivelse daterad 2007-09-28
medel för driftåtgärder, främst gatubeläggningar.
Efter arbetsutskottets behandling av ärendet har det
framkommit att även investeringskostnaderna ska
finansieras.
Bilaga: Skrivelsen
______

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid

6

KS AU 2007-10-03 § 270
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

4 655 000 kronor anvisas till Tekniska nämnden för
driftåtgärder enligt skrivelse daterad 2007-09-28.
4 655 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.

____________________
Sänt till:
TN
ek

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid

7

§ 187

Köp av fastigheten Hässleholm Röinge 9:14
Dnr 2007/682

252

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Kommunen förvärvar fastigheten Hässleholm Röinge
9:14 från Per Ivar Nilsson för en köpeskilling om 610 000
kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till
köpekontrakt.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till köpekontrakt med Per Ivar Nilsson om att
kommunen ska köpa fastigheten Hässleholm Röinge 9:14
för en överenskommen köpeskilling om 610 000 kronor.
Fastigheten ligger inom ett område som är planerat för
industriverksamhet. Kommunen äger idag merparten av
området. Ett ägande av rubricerad fastighet förenklar
hanteringen vid detaljplaneläggning.
_______

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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KS AU 2007-10-17 § 275
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Kommunen förvärvar fastigheten Hässleholm Röinge
9:14 från Per Ivar Nilsson för en köpeskilling om 610 000
kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till
köpekontrakt.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna handlingarna.

____________________
Sänt till:
klk - exploateringsavd.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid

9

§ 188

Plan för intern kontroll 2008 – Arbetsmarknad
& kompetensutveckling
Dnr 2007/657

049

Kommunstyrelsens beslut
-

Förslag till plan för intern kontroll 2008 för förvaltningen
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling har i
enlighet med riktlinjer från Kommunstyrelsen lagt till en ny
post, ”Arkivreglemente”, i förslaget till plan för intern
kontroll 2008.
______
KS AU 2007-10-17 § 277
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

Förslag till plan för intern kontroll 2008 för förvaltningen
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling godkänns.

____________________
Sänt till:
ak

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid

10

§ 189

Tillsättning av räddningschef
Dnr 2007/700

022

Kommunstyrelsens beslut
-

Conny Ingvarsson tillförordnas som räddningschef i
kommunen under tiden 2007-10-03—2008-10-02.

Beskrivning av ärendet
I samband med en omorganisation i slutet av 2006
bestämdes att dela upp arbetsuppgifterna för den ansvarige
på räddningstjänsten i två delar. Verksamheten skulle
organiseras med en förvaltningschef som dessutom är
kommunens säkerhetschef och beredskapssamordnare,
samt en räddningschef med ansvar för den operativa
räddningstjänsten.
En förutsättning för att anställa Conny Ingvarsson som
räddningschef i kommunen var att Länsstyrelsen godkände
dispensansökan. Länsstyrelsen beslöt 2007-08-24 att skicka
över dispensansökan till Kommunfullmäktige i Hässleholm
för beslut, eftersom förändringen i kommunens
handlingsprogram för räddningstjänsten beslutas av
Kommunfullmäktige.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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KS § 189 forts
Länsstyrelsen i Skåne Län har inte funnit anledning att
ifrågasätta kommunens bedömning av Conny Ingvarssons
kompetens som räddningschef. Däremot måste kommunens
handlingsprogram för räddningstjänsten ändras.
Räddningstjänsten har för avsikt att under första halvåret
2008 skriva om handlingsprogrammet för kommunens
räddningstjänst.
______
KS AU 2007-10-17 § 278
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Conny Ingvarsson tillförordnas som räddningschef i
kommunen under tiden 2007-10-03—2008-10-02.

____________________
Sänt till:
rtj
pk

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid

12

§ 190

Tekniska nämnden – driftunderskott Norra
station
Dnr 2007/632

041

Kommunstyrelsens beslut
-

5 031 000 kronor anslås till Tekniska nämndens
driftbudget 2007, verksamhet 0572 för ändamålet.
Finansieringen sker ur finansförvaltningen, verksamhet
985.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2007-09-13, § 67 att ansöka
hos Kommunstyrelsen om ett anslag på 5 031 000 kronor
för att täcka driftunderskottet på Norra station. Ett anslag
för ändamålet är budgeterat på finansförvaltningen.
Ekonomikontoret har inga invändningar mot de
resultatprognoser som tekniska kontoret redovisat. Enligt
tekniska kontoret har det så kallade ”räntetaket” i
hyresavtalet uppnåtts, vilket innebär att kommunens hyra
inte kommer att påverkas av stigande räntor.
______

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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KS AU 2007-10-17 § 281
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

5 031 000 kronor anslås till Tekniska nämndens
driftbudget 2007, verksamhet 0572 för ändamålet.
Finansieringen sker ur finansförvaltningen, verksamhet
985.

____________________
Sänt till:
ek
Tn

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 191

Ändrade regler för användande av betalkort
Dnr 2007/640

003

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Regler för användande av betalkort antas med ändring
att kontantuttag tillåts i enlighet med upprättat förslag.

Beskrivning av ärendet
Internationella programmet vid gymnasieskolan gör i
årskurs 2 och 3 resor till Europa och Asien. Det har visat sig
att utgifterna i samband med dessa resor inte alltid kan
betalas med betalkort. Antingen får man då på förhand se
till att han en väl tilltagen kassa med utländska pengar eller
får personalen göra personliga utlägg. Då ingen av dessa
lösningar är lämpliga föreslås i stället att man reviderar
nuvarande regler för betalkort och öppnar för möjligheten
att göra kontantuttag i det land och den valuta man för
tillfället befinner sig i. Detta minskar inte kravet på
redovisningsskyldighet för personalen. I samband med att
kort beställs ska även en relevant maximal kreditlimit
fastställas.
Förvaltningarna har fått del av förslaget och har inte anmält
några invändningar.
./. Bilaga.
______

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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KS AU 2007-10-17 § 282
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Regler för användande av betalkort antas med ändring
att kontantuttag tillåts i enlighet med upprättat förslag.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 192

Återställning av Sorkavallen i Stoby – svar på
motion
Dnr 2007/462

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Med hänvisning till Fritidsnämndens yttrande § 63/2007,
avslås motionen.

Beskrivning av ärendet
En motion inlämnades 2007-06-15 av Gunnel Persson, s,
och Andreas Dahlberg, s, i vilken de föreslog att kommunen
ska återställa ”Sorkavallen” till ett skick där olika aktiviteter
såsom bollsporter med mera kan utövas.
Fritidsnämnden har 2007-08-22, § 63, yttrat sig över
motionen och avråder från att kommunen ska iordningställa
och sköta Sorkavallen. Samtidigt anger de att om det finns
en förening som tar ansvar för vallen så ska den erbjudas
den möjligheten inom ramen för fritidsnämndens
bidragsregler.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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KS § 192 forts
Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Tommy Nilssons yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej. 9 ja-röster och 6
nej-röster avges.
Följande röstar ja:
Lars Olsson, c, Pär Palmgren, m, Urban Widmark, m,
Lars-Göran Wiberg, c, Robin Gustavsson, kd, John Bruun,
fp, Torsten Ising, fv, Patrik Jönsson, sd, Bo-Anders
Thornberg, m.
Följande röstar nej:
Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s, Irene
Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, Rune Stensby, s.
Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter
reserverar sig till förmån för Tommy Nilssons yrkande.
______

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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KS AU 2007-10-17 § 283
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Med hänvisning till Fritidsnämndens yttrande § 63/2007,
avslås motionen.

Yrkanden
Tommy Nilsson yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till förslaget att
avslå motionen och dels Tommy Nilssons yrkande att bifalla
motionen och finner motionen avslagen.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
Fn
klk

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 193

Landsbygdsprogrammet 2007-2013
Dnr 2007/656

149

Kommunstyrelsens beslut
-

-

-

En arbetsgrupp med representation från miljökontoret,
näringslivskontoret, ekonomikontoret,
stadsbyggnadskontoret och turismavdelningen ska bildas.
Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning ska vara
sammankallande och leda arbetet.
Arbetsgruppen får i uppdrag att utarbeta lokalt
utvecklingsprogram med förslag till mål, åtgärder och
prioriteringar där ekonomiska, sociala och miljömässiga
aspekter beaktas.
Arbetsgruppen får i uppdrag att verka som kommunens
referensgrupp i det förberedande LEADER-arbetet på
Skåne Nordostnivå.
Uppdraget ska vara klart den 15 februari 2008. En första
redovisning och avstämning med Ks au ska ske den 5
december 2007.

Beskrivning av ärendet
Ett nytt landsbygdsprogram för Sverige trädde i kraft den 1
januari 2007 och löper fram till 2013. Ett regionalt program
har arbetats fram av Länsstyrelsen i Skåne. Programmet
innehåller förslag på en rad riktlinjer för landsbygdens
utveckling. Riktlinjerna är tänkta att styra olika aktörers
förvaltning och utveckling av landsbygden. En regional
genomförandestrategi har arbetats fram.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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KS § 193 forts
Landsbygdsprogrammet vänder sig till alla som vill ägna sig
åt landsbygdsutveckling eller näringsverksamhet på
landsbygden. De flesta stödformerna vänder sig till
jordbrukare, men en del åtgärder är riktade till
småföretagare, skogsägare, ideella föreningar och andra
aktörer på landsbygden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt i ett yttrande kring
programmet, 2006-10-18, att ett lokalt utvecklingsprogram
borde arbetas fram. I det lokala programmet ska lokalt
anpassade ställningstaganden göras utifrån frågor och
områden som är väsentliga för Hässleholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade också att det
finns ett stort intresse för att ett LEADER-område bildas
inom kommunen. Ansökan till Länsstyrelsen om att bilda
LEADER-områden kan ske under hela 2008.
Inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet tillsattes i april
2007 en projektledare för att leda en förstudie kring
LEADER.
I arbetet med ovanstående frågor föreslås befintliga,
kommunalt antagna planeringsdokument (naturvård- miljöturism- näringsliv och inte minst förslaget till ny
översiktsplan) utgöra en grund.
______
KS AU 2007-10-17 § 284
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Justering

B-A T

En arbetsgrupp med representation från miljökontoret,
näringslivskontoret, ekonomikontoret,
stadsbyggnadskontoret, och turismavdelningen ska
bildas. Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning
ska vara sammankallande och leda arbetet.

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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KS AU § 284 forts
-

-

Arbetsgruppen får i uppdrag att utarbeta lokalt
utvecklingsprogram med förslag till mål, åtgärder och
prioriteringar där ekonomiska, sociala och miljömässiga
aspekter beaktas.
Arbetsgruppen får i uppdrag att verka som kommunens
referensgrupp i det förberedande LEADER-arbetet på
Skåne Nordostnivå.
Uppdraget ska vara klart den 15 februari 2008. En första
redovisning och avstämning med Ks au ska ske den 5
december 2007.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
klk – turismavd.
klk – närlingslivsavd.
samtliga förvaltningar

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 194

Gasbussar i stadsbusstrafiken
Dnr 2007/647

531

Kommunstyrelsens beslut
-

Hässleholms kommun deklarerar att de önskar
stadsbusstrafik med biogasbussar.
Hässleholms kommun avser att teckna avtal med
Skånetrafiken om subventionering av merkostnad för
inköp av biogasbussar.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2008 ska stadsbusstrafiken i Hässleholm
upphandlas av Skånetrafiken. Avtal ska tecknas med
entreprenör innan sommaren 2008 och trafikstart planeras
till sommaren 2009. Avtalet beräknas löpa under 8 år.
Skånetrafiken önskar att de nya bussarna ska drivas med
biogas.
Biogasbussar är dyrare i inköp än dieselbussar och det är
kommunen som subventionerar Skånetrafiken med
merkostnaden mellan dieselbuss och biogasbuss.
För att Skånetrafiken ska kunna genomföra upphandlingen
av stadsbusstrafik måste de ha en avsiktsförklaring från
kommunen om man vill ha biogasbuss eller inte.
Skånetrafiken vill ha ett besked senast den 31 oktober 2007
på kommunens avsikt och de vill också teckna avtal mellan
kommunen och Skånetrafiken.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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KS § 194 forts
Merkostnaden för biogasbuss i förhållande till dieselbuss
beräknas till ca 30 000 – 50 000 kr/år och buss. I
Hässleholms kommun finns idag 4 stadsbussar varav en
buss finansieras av kommunen, vilket skulle innebära en
kostnad på ca 200 000 kr/år för Hässleholms kommun.
Kommunen har genom s.k. KLIMP ansökan beviljats medel
till biogasbussar i stadstrafiken. Bidraget finansierar ca
35 % av merkostnaden.
Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till förslaget. I detta
instämmer Urban Widmark, m, Lars-Göran Wiberg, c, och
Rune Stensby, s.
____________________
Sänt till:
Skånetrafiken

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 195

Övergripande målen 2008
Dnr 2007/776

012

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Förslagen på övergripande mål 2008 godkänns.
Förslag på tidsplaneringen för arbete med de
övergripande målen under 2008 och 2009 godkänns.

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 måldokument 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.
För att ytterligare förstärka kommunen som en politisk
organisation som skall styrkas av övergripande politiska
mål, är det viktigt att skapa ett arbetssätt som involverar
alla medarbetare. Detta innebär att det måste finnas ett
utrymme och ett ansvar för att delta i arbetet med att
utarbeta de övergripande målen, bryta ner och tillämpa
målen, följa upp verksamheten och måluppfyllelsen, samt
löpande revidera de övergripande målen. Samtidigt finns det
ett behov av samordning och ett tydligt ansvar för detta.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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För att uppnå denna delaktighet i målstyrningsprocessen
skall följande tidsplan gälla:
Tidsplanering målstyrning 2008
-

Februari 2008 ska nämnderna återrapportera till KS hur
man brutit ner de övergripande målen (mätbara
verksamhetsmål)
Första avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen
sker till delårsrapport 2008
Sista avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen
sker i samband med årsbokslut 2008

Tidsplanering målstyrning 2009
-

Förslag till övergripande mål för beslut i KF under juni
2008
Ramar för budget 2009 klar för beslut juni 2008
Budget 2009 klar för beslut i november 2008
Nämnderna ska ha tagit fram mätbara verksamhetsmål
för återrapportering till KS under februari 2009
Verksamhetsplaner och detaljbudget klar i nämnderna
februari 2009
Första avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen
sker till delårsrapport 2009
Andra avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen
sker till kvartalsrapport (30/9) hösten 2009
Sista avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen
sker i samband med årsbokslut 2009

____________________

Sänt till:
utv. avd.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 196

Budget 2008 och flerårsplan 2009-2010
Dnr 2007/712

041

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

Förslaget till budget 2008 och flerårsplan 2009-2010
antas.
Budgeten inom finansförvaltningen samt driftbudgetarna
för arbetsmarknad- & kompetensutveckling, barn- och
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och
socialnämnden justeras enligt ekonomikontorets skrivelse
2007-10-31.
Investeringsbudgeten avseende T4-skolans nya
idrottshall justeras enligt ekonomikontorets skrivelse
2007-10-31.

Beskrivning av ärendet
Budgetberedningen har upprättat ett förslag till budget 2008
och flerårsplan 2009-2010.
Kommunchefen redovisar att under särskilda anvisningar för
socialnämnden ska anvisning nr 7 lyda: ”Nämnden ska
särskilt uppmärksamma de hemlösas situation.”
Ekonomikontoret har inkommit med skrivelse daterad
2007-10-31 med komplettering till budget 2008 och
flerårsplanen.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31
KS § 196 forts
Reservation
Sverigedemokraternas, socialdemokraternas och
vänsterpartiets ledamöter deltar inte i beslutet.
____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 197

Utredningsuppdrag gällande enhet för
servicetjänster
Dnr 2007/707

001

Kommunstyrelsens beslut
-

-

-

Kommunchefen får 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.
Översynen skall redovisa eventuella verksamhetsmässiga
och ekonomiska effektivitetsvinster av samordning samt
alternativa förslag till organisation och driftform för en
sådan enhet.
Till utredningen skall knytas en politisk styrgrupp
bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott samt
tekniska nämndens arbetsutskott.
Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen före
utgången av februari 2008.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse att uppdrag om
utredning gällande enhet för servicetjänster ska ges.
Tekniska chefen avslutade sin anställning i Hässleholms
kommun under maj månad 2007. Under arbetet med frågan
om hur tjänsten skall återbesättas har den politiska
ledningen bestämt sig för att bedriva delar av verksamheten
i en från övriga verksamheter fristående organisatorisk
enhet för servicetjänster.
I samband med översynen av tekniska kontoret finns
anledning att även granska övriga nämnder för att om
möjligt finna ytterligare verksamheter lämpade för
samordning i den ovan beskrivna serviceenheten.
Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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Kommunchefen föreslås få 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. I utredningsuppdraget ingår att göra en
ändamålsenlig definition och avgränsning av begreppet
servicetjänster i övrigt. Översynen skall redovisa eventuella
verksamhetsmässiga och ekonomiska effektivitetsvinster av
samordning samt alternativa förslag till organisation och
driftform för en sådan enhet.
För utredningen skall finnas en politisk styrgrupp bestående
av kommunstyrelsens arbetsutskott samt tekniska
nämndens arbetsutskott.
Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på förslaget.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till framlagt
förslag och dels Tommy Nilssons avslagsyrkanden och finner
förslaget bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
framlagt förslag röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons
avslagsyrkande röstar nej. 8 ja-röster och 6 nej-röster
avges, 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja:
Lars Olsson, c, Pär Palmgren, m, Urban Widmark, m, LarsGöran Wiberg, c, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp,
Torsten Ising, fv, Bo-Anders Thornberg, m.
Följande röstar nej:
Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s, Irene
Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, Rune Stensby, s.
Följande avstår från att rösta:
Patrik Jönsson, sd.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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Reservation
Socialdemokraternas och vänster partiets ledamöter lägger
följande protokollsanteckning: ”Vi yrkar avslag till
utredningsuppdraget gällande enhet för servicetjänster och
återkommer med förslag på både kvalitetsutveckling och
effektiviseringsförbättringar.”
____________________
Sänt till:
klk

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 198

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
-

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

Dnr
Från-Angående
2007/216
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
2007-10-15
2007/32
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 2007-10-15
2007/217
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 2007-10-15

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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2007/33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2007-10-15
2007/34
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2007-10-15
2007/31
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2007-10-15
2007/382
002
Arbetsmarknad och kompetensutveckling –
Delegationsprotokoll daterat 2007-10-10, beslut om
godkännande av bifogade beslutsattestanter
2007/546
002
Räddningstjänsten – Beslut om dispens att sota själv har
beviljats enligt delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2007-09-12, 2007-10-03.

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 199

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
-

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

Dnr
Från - Angående
2007/58
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2007-09-30
2007/30
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per
september 2007
2007/662
615
Arbetsmarknad och kompetensutveckling –
Kvalitetsredovisning för den kommunala vuxenutbildningen
2006
2007/652
026
Byggnadsnämnden – Sammanträdesprotokoll 2007-09-11,
byggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets
handlingsplan för åtgärder i samband med hot och våld
2007/678
042
Omsorgsnämnden – Sammanträdesprotokoll 2007-09-18,
godkännande av budgetuppföljning per 2007-09-31
2007/689
730
Pensionärsorganisationerna i KPR – Skrivelse om
korttidsplatser och trygghetsboende

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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2007/706
164
Försvarsmakten Högkvarteret – Överenskommelse mellan
Försvarsmakten och affärsverket Svenska Kraftnät
2007/264
171
Länsrätten i Skåne län – Dom 2007-10-09 mål nr 5636-07,
överklagat beslut Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars
2005 § 35
2007/687
114
Polismyndigheten i Skåne – Tillståndsbevis av gevärsbana
gällande t.o.m. 2012-12-31 för Tyringe Skyttegille
2007/699
430
Länsstyrelsen i Skåne län – Inbjudan – Skånes miljömål är
en resurs, Kulturhuset Hässleholm 2007-12-03
2007/726
021
Brandmännens riksförbund – Konfliktvarsel med start
kl. 00.00 den 12 november 2007. Sveriges kommuner och
Landsting och Pacta har inte nått överenskommelse om nytt
kollektivavtal gällande Räddningstjänstpersonal i beredskap

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-31

Sid
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§ 200

Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per
2007-09-30
Dnr 2007/753

042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Budgetuppföljningarna läggs med godkännande till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Budgetuppföljning per 2007-09-30 har upprättats dels för
kommunen och dels för de kommunala bolagen.
____________________
Sänt till:
Ek

Justering

B-A T

L-G W

Utdraget bestyrkes

