SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55

Beslutande

Lars Olsson (c) ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 1:e v ordf
Lena Wallentheim (s)
Christer Welinder (s)
Margareta Sundin (s)
Rune Stensby (s)
Lars-Göran Wiberg (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)
Sven Jönsson (s)

Ersättare

Jan Nilsson, Irene Westerholm, Lennart Westdahl,
Margareta Axelsson, Sven-Erik Andersson,
Sven-Erik Furutorp, Karin Axelsson, Urban Widmark,
Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén, Marianne Littke och
Kjerstin Ulfvik-Jonasson.

Övriga deltagande

Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2003-09-23

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Lars Olsson

Justerare

Pär Palmgren

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2003-09-03

Anslagsdatum

2003-09-23

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

PP

Paragrafer 145-155

Anslagets nedtagande 2003-10-26

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03

2

Dnr 2003.288

101

Motion angående turistnäringen
Kf 2003-06-16, § 123
Anmäles att en så lydande motion av Kerstin Rittbo och
Thomas Rasmusson remitterats till kommunstyrelsen.
”Turistnäringen är den mest snabbväxande branschen i
Sverige. Den sysselsätter många människor.
När man får en turistkarta i handen skall man vägledas till
alla små smultronställen i kommunen.
Med hjälp av den officiella turistkartan över Hässleholms
kommun skall turister kunna hitta ut till bl.a.
Röke och Hörja lanthandlare
Norra Mellbys sockenmuseum
Häglinge Bed ang Breakfast
Bosarpssjöns Minigolfbana och Café
Pizzerian i Tormestorp
Galleriet i Sinclairsholm
m m, m m
Dessutom kan man tänka på alla gamla fantastiska kyrkor
som finns i vår kommun.
Sist men inte minst vill vi nämna vår största turistattraktion
Hovdala, som inte får den framskjutna position på kartan
som den är värd.
Vi tycker att det är kommunens skyldighet att ge näringsidkarna draghjälp genom Hässleholms turistkarta. Det gagnar
också kommunen, som lättare framstår som trivsam och
mångfacetterad.

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03

3

Kf § 123
Vi yrkar på att kommunen vid nästa upphandling av turistkarta ser till att denna blir lätt att använda och gör det
enkelt för turisterna att hitta vägen ut till såväl Hovdala som
till den minsta kyrkby eller den enklaste gårdsbutik.”
______
Ks au 2003-08-06, § 196
Kommunledningskontoret har inkommit med yttrande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande principer för tillhandahållande av besökskarta
tills vidare skall gälla,
att uppdra åt kommunstyrelsen (kommunledningskontorets
turismavdelning) att uppta förhandlingar med kartproducenten i syfte att dels skapa utrymme för mindre annonser
till en lägre kostnad att disponeras av besöksanläggningar
under rubriken - boende, restauranger, shopping & sevärdheter - samt dels att symbolerna på besökskarten samt
informationstavlorna efterhand kompletteras med kyrkor
samt andra större kultursevärdheter, samt
att motionen härmed skall anses besvarad.
______
Ks 2003-09-03, § 145
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Turism

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03
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Dnr 2003.290

042

Ny utformning av korsningen Viaduktgatan - Götagatan
Ks au 2003-06-18, § 170
I samband med NETTO:s planer gällande etablering på fd
”mejeritomten” framkom önskemål om förbättring av trafiksituationen i korsningen Viaduktgatan-Götagatan.
Inför årets budgetarbete bedömde tekniska kontoret att en
lösning av trafiksituationen var att bygga en liten cirkulationsplats inom befintligt vägområde.
Tekniska nämnden begär ett tilläggsanslag på 580 000
kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 580 000
kronor, samt
att finansiera anslaget genom omföring från ekonomikontorets investeringsbudget projekt 20104, oförutsedda
investeringar, till tekniska nämndens investeringsbudget.
______

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03

5

Ks 2003-08-06, § 133
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till tekniska nämnden för
redovisning av trafikräkning och övervägande av alternativa
åtgärder.
______
Ks 2003-09-03, § 146
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 580 000
kronor, samt
att finansiera anslaget genom omföring från ekonomikontorets investeringsbudget projekt 20104, oförutsedda
investeringar, till tekniska nämndens investeringsbudget.
Moderata samlingspartiet, kristdemokraterna, folkpartiet
och folkets väls ledamöter medges lägga följande
protokollsanteckning:
”Med anledning av att arbetet redan är påbörjat, på
kommunstyrelsens ordförandes order, vill vi inte deltaga i
beslutet.”

Beslut till
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03
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Dnr 2003.376

041

Anhållan om tilläggsanslag för införande av nytt
personalsystem
Ks au 2003-08-20, § 200
Personalsystemet IFS har varit i drift i ca sex månader.
Införandet har inneburit en stor omställning och förändring/utveckling i personal-/lönehanteringen för kommunen.
Den införandeplanering som gjordes i samband med att
projektets investeringsbudget beslutades har enligt personalkontoret varit för snäv.
För att fullfölja projektuppdraget krävs en förstärkning av
investeringsbudgeten med 600 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att finansiera anslaget genom att omdisponera 600 000
kronor från ekonomikontorets investeringsbudget, projekt nr
20104 investeringsbudget till personalkontorets investeringsbudget.
______
Ks 2003-09-03, § 147
Kommunstyrelsen beslutar
att finansiera anslaget genom att omdisponera 600 000
kronor från ekonomikontorets investeringsbudget, projekt nr
20104 investeringsbudget till personalkontorets investeringsbudget.

Beslut till
Ekonomikontoret
Personalkontoret

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03
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Dnr 2003.12

101

Motion angående användningen av fri mjukvara i kommunen
Kf 2003-01-27, § 23
Anmäles att en så lydande motion av Johan Schiff remitterats till kommunstyrelsen (IT-avdelningen):
”Vid byggandet av större datasystem, både vad gäller mjukvara och hårdvara är det viktigt att se till två faktorer; totalkostnaden för ägande (Total Cost of Ownership, TCO) och
om systemet uppfyller de funktionskrav som ställs. I dagens
samhälle är vi beroende av datasystem som fungerar till
varje pris och som erbjuder funktionella, enkla och gärna
snabba verktyg. Detta ställer höga krav på de administratörer som underhåller datorer och nätverk och på de tekniker som används. Samtidigt måste man se till att kostnaderna inte rusar iväg.
De senaste åren har mjukvara som bygger på öppen källkod
fått en allt större marknad i hela världen och detta är långt
ifrån enbart på grund av att den är helt gratis att installera.
Priset för att köpa en programvara är inte sällan en mindre
del av totalkostnaden för att använda den. Däremot finns
det ett flertal andra, minst lika viktiga fördelar med fri
mjukvara baserad på öppen källkod.
1. Det är fritt för alla att ändra i mjukvaran och anpassa den
efter egna specifika behov.
2. Öppna standarder underlättar integration med andra samtida och framtida system.
3. Som användare av fri mjukvara är man säker från oförutsedda prishöjningar.
4. Fri mjukvara är oftast både säker, stabil och flexibel,
tvärtemot många fördomar.
Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-09-03

Sid

8

Kf § 23 forts
5. Alla användare bidrar till en öppen utveckling av programvaror som bygger på att dela med sig, av kod istället för
att alla måste uppfinna hjulet.
Företag som Microsoft brukar ofta hävda att om man ser till
den totala kostnaden (TCO) så vinner deras programvaror
över de fria och ibland kan detta kanske vara fallet, men de
praktiska erfarenheterna talar om något annat. Ofta används den amerikanska staden Largo som exempel. I Largo
har man lyckats att halvera totalkostnaden för IT-sektorn,
med vad de själva beskriver som en ökad kvalitet, genom
att använda en väl avvägd blandning av fri och kommersiell
mjukvara. De har sparat in kostnader på support av datasystem, minskad administration, minskad användarsupport,
minskade kostnader för hårdvara och en betydligt minskad
licenskostnad för mjukvara. Numera har staden Largo en
fast kostnad i IT-sektorn på ca 1,3% av stadens omsättning,
jämfört med ca 3% i jämförbara städer. De har också en ITavdelning som i allt större grad arbetar med utveckling
istället för support.
I hela världen har fri mjukvara börjat att få fäste. Kina och
Indien, som gemensamt representerar en tredjedel av jordens befolkning, satsar på fri mjukvara. Högteknologilandet
Japan överväger det. Danmark är på väg att ta steget och
även i Sverige håller både stat och flera kommuner på att
titta på vilka möjligheter fri mjukvara har att erbjuda.
I Hässleholms kommun lägger vi flera miljoner årligen bara
på mjukvarulicenser och då är inte BUN, som bör vara den
största inköparen, inräknad. Detta är ändå bara en liten del
av vad hela IT-sektorn kostar oss. Det är lätt att förstå att
det finns miljoner att tjäna för en organisation som Hässleholms kommun på detta område om man slutar med att
slentrianmässigt köpa in dyra kommersiella programvaror.

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-09-03

Sid

9

Kf § 23 forts
Därför yrkar jag:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur användningen av fri mjukvara kan minska kommunens investerings- och driftskostnader,
att all mjukvara till kommunens verksamhet ska upphandlas
för att nå lägsta möjliga totalkostnad för användning efter
de funktionskrav som ställs.”
______
Ks au 2003-08-20, § 203
Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet 2003-0804. Av detta framgår att kontoret avråder från begärd
utredning. Samtidigt redovisas att undersökningar görs på
olika sätt i motionens riktning. Därför föreslås att kontoret
skall följa utvecklingen kring området öppen programvara.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen(genom kommunledningskontorets IT-avdelning) att följa utvecklingen kring området
öppen programvara, samt
att motionen skall anses vara besvarad.
______

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-09-03

Sid

10

Ks 2003-09-03, § 148
John Bruun yrkar bifall till första att-satsen men att andra
att-satsen skall lyda:
”att för övrigt anse motionen vara avslagen.”
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels John Bruuns yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunledningskontoret

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03

11

Dnr 2003.364

253

Försäljning av Stora Oberöd 1:9, Tostarp
Ks au 2003-08-20, § 204
Ett förslag till avtal om försäljning av fastigheten Stora
Oberöd 1:9, Tostarpshemmet, har upprättats.
Köparen, Zenit Dialog AB, avser bedriva rehabiliteringsverksamhet på fastigheten.
Förslag till köpeavtal har upprättats med Zenit Dialog AB.
Markareal:
Byggnader:
Planer:
Köpesumma:

Totalt ca 28 000 kvm
Huvudbyggnad ca 1 000 kvm, förrådsbyggnad ca 80 kvm, byggnad för oljetank och reservelverk ca 25 kvm
Utom detaljplan
3 000 000 kronor

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheten Stora Oberöd 1:9, del av Hovdala
1:2 och del av Stora Oberöd 1:10 på villkor enligt upprättat
förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtalet.
______

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-09-03

Sid

12

Ks 2003-09-03, § 149
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03
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Dnr 2003.379

043

Beslut om EU-ansökan inom ramen för Skåne Nordosts
projekt ”boendeattraktion och livskraft”
Ks au 2003-08-20, § 207
En projektgrupp inom Skåne Nordost har presenterat ett
principprogram för en ”BoRunda” inom Skåne Nordost år
2006. Ett principförslag till EU-ansökan har upprättats.
Syftet med projektet är att öka attraktionskraften i de yttre
delarna i Öresundsregionen genom erfarenhetsutbyte,
produkt- och metodutveckling samt tvärnationella marknadsföringsinsatser av en gemensam profil i förhållande till
livskvalitet med fokus på boendet, i samverkan med kulturoch naturupplevelser, attraktioner och evenemang.
Erfarenheterna från EU-projektet skall leda fram till ett
förslag till strategier och praktiska erfarenheter om hur vi i
Skåne Nordost kan stärka vår attraktionskraft för boende.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att deltaga i EU-projektet genom samarbetsorganisationen
Skåne Nordost, samt
att finansiera projektet med arbetsinsats i timmar enligt
punkten 2 i bilaga 2.
./. Bilaga 2
______

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-09-03

Sid
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Ks 2003-09-03, § 150
I kommunstyrelsen förtydligas att Hässleholms kommuns
insats är dels 171 400 kronor av den insats som kommunen
tillför Skåne Nordost årligen enligt avtal och ur konto i
ekonomikontorets budget och dels arbetsinsats om 953
timmar med värdet 262 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar
att deltaga i EU-projektet genom samarbetsorganisationen
Skåne Nordost, samt
att finansiera projektet med arbetsinsats i timmar enligt
punkten 2 i bilaga 2.
./. Bilaga 2

Beslut till
Bjarne Öhrling
Jörgen Ernstsson
Leif Berg
Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03
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Dnr 2003.401

256

Förvärv, genom ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering, avseende del av Hässleholm Vittsjö
3:359
Ks au 2003-09-03, § 210
1990 och 1991 förvärvade dåvarande Bengt Olof Inter AB av
Hässleholms kommun två områden i anslutning till sin tidigare ägda fastighet. Vid försäljningen uppställdes vissa villkor. Säkerhet för dessa ställdes genom 2 st skuldebrev om
tillsammans 580 000 kronor vilka innehas av kommunen.
Bolaget har fusionerats och ingår i Bengt Olof Möbel AB
(556321-2041). Företaget har idag inte någon användning
av marken inom överskådlig tid. Överenskommelse om
fastighetsreglering har därför träffats med kommunen avseende det ena området.
Dessutom har avtal träffats varigenom kommunen köper
5 000 kvm.
Exploateringsavdelningen har tecknat förslag till ansökan
och överenskommelse om fastighetsreglering med följande
data:
Läge:
Areal:
Säljare:
Köpesumma:

Justering

BA

PP

Smedjegatan-GransätersvägenVerkstadsgatan i Vittsjö
Ca 28 000 kvm
Bengt Olof Möbel AB, Vittsjö
400 000 kronor

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-09-03

Sid
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Ks au § 210 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering berörande Hässleholm Vittsjö 3:539 och
108:1,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar, samt
att finansiera förvärvet om 400 000 kronor ur kontot för
inköp, projekt 63 500 (ansvar 21).
______
Ks 2003-09-03, § 151
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering berörande Hässleholm Vittsjö 3:539 och
108:1,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar, samt
att finansiera förvärvet om 400 000 kronor ur kontot för
inköp, projekt 63 500 (ansvar 21).

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-03
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Dnr 2003.402

042

Förändring av bruttoramar 2003
Ks 2003-09-03, § 152
I de generella att-satserna i samband med
kommunfullmäktiges beslut om budget 2003 och flerårsplan
2004-2005 beslutades att:
”erinra nämnder/styrelser om att driftbudgeten är fastställd
såsom en bruttobudget innebärande att särskilda ramar
fastställts för intäkter respektive kostnader och att
förändringarna skall godkännas av kommunstyrelsen”.
Detta är årets andra förändring av bruttoramarna och den
grundas på förvaltningarnas förslag respektive nämndernas
beslut.
Nedan redovisas de förvaltningar/nämnder som har
förändrat sin budgetram i förhållande till den av
kommunfullmäktige beslutade:
Nämnd/styrelse

Förändr.
bruttoramar
(tkr)

Beslut i
resp. nämnd

Tekniska nämnden
Omsorgsnämnden
Miljönämnden
Summa

43 439,0
74,0
300,0
43 813

Skrivelse 030820
ON 030828
MN § 73

Kommunbidragen till ovan nämnda förvaltningar/nämnder
har inte förändrats. Förändringen är lika stor för intäkter
och kostnader. De budgeterade totala intäkterna uppår efter
förändringen till 2 479 251 kronor och kostnaderna till
2 479 067 kronor. Den budgeterade förändringen av
kommunens eget kapital för 2003 är oförändrad.

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-09-03

Sid
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Ks § 152 forts
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen förändring av nämnda
nämnders/förvaltningars kostnads- och intäktsramar.

Beslut till
Tekniska nämnden
Omsorgsnämnden
Miljönämnden
Ekonomikontoret

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-09-03

Sid

19

Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2003-09-03, § 153
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2003.26
002
Kommunledningskontorets planeringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-08-18
-arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i
kommunens fastigheter samt avtal, varigenom kommunen
tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, såvitt gäller
upplåtelser för tid om högst fem år beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-08-18
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor beslutade
av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2003-08-15
-servitut, ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2003-08-15
-exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-08-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2003-08-06, 2003-08-20

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-09-03

Sid

20

Övriga anmälningar
Ks 2003-09-03, § 154
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2003.104
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik juli 2003
2003.55
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2003-07-31
2003.409
042
Ekonomikontoret – Delårsrapport januari-juni samt
helårsprognos 2003
2003.382
731
Omsorgsförvaltningen – Önskemål till kommunala
handikapprådet
2003.383
042
Tekniska nämndens arbetsutskott – Delårsbokslut 30 juni
2003
2003.384
174
Bo Nilsson – Ang. skorstensfejarmästare Ulf Henriksson
2003.374
311
Skånetrafiken – Tunnel under järnvägen i Vinslöv
Kulturförvaltningen – Konferensinbjudan - Morgondagens
folkbibliotek och det livslånga lärandet
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll
2003-06-17

Justering

BA

PP

Utdraget bestyrkes

Bilaga
Kommunstyrelsen
2003-09-03, § 150

Finansiering EU projekt Interreg IIIA 2004-2005

2003-09-04

1. Skåne nordost totalt
Eu-medel
Skåne nordost-medel
Skåne nordost arbetsinsats

2 070 000kr
857 000kr
1 310 000kr

2. Skåne nordosts insats fördelad kommunvis för 2004-2005
(enligt principen 20% per Kristianstads kommun och Hässleholms kommun respektive 12 % per
övriga fem kommuner)
Kommun

Arbetsinsats

Kristianstads k
Hässleholms k
Bromölla k
Hörby k
Osby k
Perstorp k
Östra-Göinge k
Tot Skåne nordost

262 000kr
262 000kr
157 200kr
157 200kr
157 200kr
157 200kr
157 200kr
1 310 000kr

Kontanta medel
(ur Skåne nobudget)
171 400kr
171 400kr
102 840kr
102 840kr
102 840kr
102 840kr
102 840kr
857 000kr

Totalt

433 400kr
433 400kr
260 040kr
260 040kr
260 040kr
260 040kr
260 040kr
2 167 000kr

Arbetsinsatsen i
timmar
Räknas ut
I
förhållande
till
Er arbets
insats

3. EU-projektet totalt
Finansiering Sve
Skåne NO
Interreg IIIA
2 070 000
Kontant
857 000
Egenfinansiering/arb.
Tid
1 310 000

T-lilla
375 000
102 000

S-löv
375 000
52 000

R Skåne Tot Sve
300 000 3 120 000
320 000 1 331 000

280 000

350 000

200 000 2 140 000

Samlet finansiering

602 000

802 000 1 040 000 6 771 000

4 327 000

4. Övrigt
Procentfördelning av Faelles strategisk nivå:
Dk=40% och Sve=60%
Procentfördelnig av faelles…., inom Sverige:
Skåne no=32%

Tommelilla=6%
Svalöv=6%
Region Skåne=55%

Exempel Arbetsinsats/kommun
2004-2005
10 x styrgruppsmöten för 1pers
6h förb / möte=
60h
2 x Transn-möte för 1pers
8h förb + 20h/möte
Projadm 3 h/mån
X 24 mån

56h
72 h

Projektaktiv. för 4 medarbetare
165h/medarb
( 7h/mån) =
383h
Totalt K- kommun

571 h

