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§ 203

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt:
Ärende om "Upphandling av hyra av parkeringsplatser, ANB 11/18" läggs till
föredragningslistan och behandlas som ärende 3.
Ärende om "Upphandling av elbilar" läggs till föredragningslistan och behandlas som
ärende 4.
Ärende om "Förskottsbetalning av svartfiberhyra" läggs till föredragningslistan och
behandlas som ärende 6.
Ärende om "Projektledartjänst - Framtidens webb" läggs till föredragningslistan och
behandlas som ärende 7.
Ärende om "Ökad satsning på musikteater i Hässleholm" läggs till föredragningslistan
och behandlas som ärende 8.
Ärende 3 "Ytterligare ledamot i Handikapprådet - ändring av reglemente" behandlas
som ärende 5.

Utdraget bestyrkes
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§ 204

Upphandling av maskindiskmedel, torkmedel,
rengöringsmedel samt service
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avtal tecknas med Rekal AB, Gnesta.
Avtalstiden gäller från den dag då avtal tecknas och två (2) år framåt, med rätt för
kommunen att förlänga avtalet ytterligare två (2) år med ett (1) år i taget.
Beskrivning av ärendet
Upphandlingen har genomförts som en samordnad upphandling med Kristianstad
kommun, Osby kommun, Östra Göinge kommun, Hässleholms kommun samt bolaget
Hässleholm Miljö AB. Kristianstad kommun har varit samordnande kommun.
Vid anbudstidens utgång har 4 anbud inkommit.
Granskning och prövningar har skett i 3 steg.
Steg 1: Granskning av anbudsgivaren på formella grunder mot uteslutningskriterier och
ställda kvalifIkations- och skallkrav.
Steg 2: Rättelse och nollställning av de anbud som uppfyller de formella kraven.
Steg 3: Anbudsprövning mot ställda kriterier i kravspecifikationen och den modell och
krav som angetts i utvärderingskriteriema; lägst pris.
Utvärderingen har visat att Rekal AB har uppfyllt alla ställda krav och lämnat det mest
fördelaktiga anbudet.

Sänt till:
Upphandlingsenheten

Justering
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§ 20S

Upphandling av hyra av parkeringsplatser, ANB 11/18
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna avtal avseende långtidshyra av
parkeringsplatser i uppvärmt garage med KunskapsPorten Hässleholm AB.
Beskrivning av ärendet
Ett uppdrag gavs till upphandlings enheten att skyndsamt upphandla långtidshyra av
parkeringsplatser i anslutning till järnvägsstationen. Upphandlingen har genomförts i
enlighet med utvärderingsrapporten. Kommunstyrelsen har genom beslut 2011-06-22, §
196 delegerat beslutet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sänt till:
Upphandlingsenheten
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§ 206

Upphandling av elbilar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal tecknas enligt nedan.
För avtalen gäller en giltighet på två (2) år från avtalens undertecknande med rätt till att
förlänga avtalen med ett (1) plus ett (1) år.
1. Personbilar
Chevrolet Sverige AB
Citroen Sverige AB
Mitsubishi Motor Sales Sweden AB
Renault Nordic AB
SAAB Automobile AB
Vantage/A vancee HB
2. Transportfordon
Renault Nordic AB
Vantage/Avancee HB

Beskrivning av ärende
Upphandlingen omfattar elbilar och laddhybrider. Elbilar har endast en elektrisk motor
och laddas genom vanligt eluttag eller vid laddstolpe. Laddhybrider har både en vanlig
förbränningsmotor och en elektrisk motor och batteriet laddas genom vanligt eluttag
eller vid laddstolpe.
Upphandlingen omfattade två elbilskategorier:
• Personbilar (små, mellanstora eller stora personbilar antingen som rena elbilar eller
laddhybrider).
• Transportfordon (skåpbilar eller lätta lastfordon (upp till 3,5 ton) med flak eller skåp,
eldrivna eller laddhybrider).
Möjlighet till bidrag med 25 % av kostnaden finns (Energimyndigheten).
Upphandlingen har genomförts med ett selektivt förfarande, enligt SKL Kommentus
utvärderingsrapport.
Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning enligt 5 kap. 7 § LOV.
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§ 207

Ytterligare ledamot i Handikapprådet - ändring av reglemente
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ändring av reglementet för
Handikapprådet, till följd varav fritidsnämnden ska äga rätt att utse en ledamot i
rådet.
2. Ändringen ska träda i kraft den 1 oktober 2011.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen begära att fritidsnämnden får en
representant i Handikapprådet. Som grund för beslutet anförs att några av de områden
som rådet arbetar inom ligger nära fritidsnämndens verksamhetsområden och att det
därför är av intresse för fritidsnämnden att vara representerad i Handikapprådet.

Fritidsnämnden och Handikapprådet är överens om att det är lämpligt att nämnden får
utse en ledamot i rådet. Kommunstyrelsen delar denna bedömning. Det föreslås därför
att § 3 andra stycket i rådets reglemente ändras och fortsättningsvis får följande lydelse
(ändring här kursiverad).
"I rådet ingår också två ledamöter från omsorgsnämnden, en ledamot från bam- och
utbildningsnämnden, en ledamot från byggnadsnämnden, en ledamot från
fritidsnämnden, en ledamot från tekniska nämnden samt två ledamöter från
kommunstyrelsen"
Rådets ledamöter ska enligt reglementet väljas för en tid motsvarande mandattiden i
styrelser och nämnder. Den första mandattiden för den ledamot fritidsnämnden utser
bör därför löpa till och med den 31 december 2014.

Sänt till:
Handikapprådet
Fritidsnämnden

Justering
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§ 208

Förskottsbetalning av svartfiberhyra
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. IT -strategen ges i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal med Tele2 Sverige AB om
förskottsbetalning av svartfiberhyra för tiden från och med 2011-10-01 till och med
2018-06-30.
2. Ett tilläggsanslag beviljas på 1 398 300 kronor för att täcka Hässleholms kommuns
del av förskottsbetalningen. Anslaget ska finansieras ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader och tillföras IT-driftavdelningens driftbudget (ansvar 2115,
verksamhet 093).

Beskrivning av ärendet
År 2006 tecknade Hässleholms kommun ett avtal med E.ON Bredband Sverige AB,
numera Tele2 Sverige AB, om förhyrning av svartfiber mellan kommunhuvudorterna i
Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Höör-, Kristianstad-, Osby- och Östra Göinge
kommun. Månadsavgiften är 76000 kronor, vilken fördelas mellan kommunerna.
Avtalet gäller till och med 2018-06-30.
I ett brev daterat 2011-06-03 har Hässleholms kommun erbjudits 10 % rabatt på
månadsavgiften mot att denna inbetalas med ett engångsbelopp för resterande avtalstid.
Detta innebär också att avtalad indexuppräkning inte kan utlösas.
Hyran för tiden från och med 2011-10-01 till och med 2018-06-30 uppgår till 6 156000
kronor. Rabatten motsvara 615600 kronor vilket innebär att förskottsbetalningen
uppgår till 5 540 400 kronor.
IT-nämnd Skåne Nordost behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2011-06-27 och
beslutade då att föreslå att erbjudandet accepteras.

Sänt till:
Ekonomistab
IT-strateg

Justering
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§ 209

Projektledartjänst - Framtidens webb
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att en tidsbegränsad projektledartjänst
tillsätts på kommunikationsstaben från hösten 2011 till och med 2012-12-31 för att
utveckla kommunens framtida webbplats.
2. 2011 års kostnader på 150000 kronor fmansieras ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
3. 2012 års kostnader på 400000 kronor hanteras i samband med 2012 års
budgetberedning.
Beskrivning av ärendet
Webbplatsen, som är kommunens viktigaste kanal för information och kommunikation
med medborgare och omvärld, måste ständigt utvecklas för att fylla sin funktion på ett
bra sätt och erbjuda god service. Hässleholms kommuns nuvarande webb är drygt sju år
gammal och lever inte upp till de önskemål och krav som finns idag på e-tjänster,
tillgänglighet och medborgarkontakt.

Kommunikationsstaben vill mot denna bakgrund driva projektet "Framtidens webb"
från hösten 2011 till och med 2012 för att tänka nytt kring webb och digitala kanaler:
Hur vill kommunen och medborgarna kommunicera i framtiden? Vilken funktion ska
vår hems ida ha i förhållande till sociala medier och andra kommunikationsvägar?
Målet är att skapa en modem och flexibel kommunikationsplattform som kan bidra till
att kommunen blir en ännu mer öppen, transparent och serviceinriktad organisation där
delaktighet och dialog är en självklarhet. Utvecklingsarbetet ska ske i nära samverkan
med IT-strategen och förvaltningarna.
Projektet "Framtidens webb" ska utreda och ta fram underlag för att kunna upphandla
och bygga en ny webbplattform. Möjlighet till EU-finansiering ska undersökas.
Ambitionen är att en ny webbplats med fokus på tillgänglighet, dialog och e-service ska
vara klar 2013-2014.
En utförlig projektplan för "Framtidens webb" presenteras längre fram i höst.

Justering
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Kostnad för projektledartjänst och utredningsmedel beräknas till 150000 kronor år
2011 och 400 000 kronor år 2012. Tjänsten delfinansieras genom att
kommunikationsstabens webbutvecklare är utlånad på deltid till Qlikviewprojektet.

Sänt till:
Kommunikationschef
Ekonomistaben/avdelningen
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Utdraget bestyrkes

~ HASSLEHOLMS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

,-

Sammanträdesdatum

• /q,;'

12 (13)

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

Diarienummer

2011-08-17
20111746 800

§ 210

Hässleholm 100 år 2014 - Ökad satsning på musikteater i
Hässleholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

1. 600 000 kronor avsätts till Goodshow Production AB för en större
musikaluppsättning i Hässleholm kulturhus, hösten 2012. Bidraget utbetalas under
förutsättning att Goodshows ansökan till Leader beviljas.
2. Finansieringen hanteras i samband med 2012 års budgetberedning.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att bifoga en avsiktsförklaring avseende ovan
nämnda belopp, som komplettering till liggande Leaderansökan från Goodshow
Production AB.
Beskrivning av ärendet
Mellan Hässleholms kommun och Goodshow Production AB finns ett samarbete
angående projektering och planering av kulturprojekt i Hässleholm under åren 20112014

Goodshow Production AB vill, i samverkan med Hässleholms kommun, medverka till
att bygga en kontinuerlig, årligt återkommande, långsiktig teaterverksamhet med hög
konstnärlig kvalitet i Hässleholm. Goodshow ser samarbetet som en långsiktig satsning
i flera steg fram till Hässleholms 1OO-års jubileum.
Redan hösten 2011 planerades en större musikaluppsättning i Hässleholm Kulturhus.
Hässleholms kommun hade för detta ändamål avsatt 500 000 kronor i ett
marknadsbidrag samt ett extra anslag om 450 000 kronor i riktade medel till
kuIturförvaltningen.
A v olika skäl, främst ekonomiska, kommer den planerade uppsättning inte att
genomföras under hösten. Istället finns nu planer på en genomförandefas i tre steg
under åren 2012 - 2014.
För att skapa hållbara samverkansformer vad avser finansiering, genomförande och
organisation ansöker Goodshow Production AB bidrag från Leader. Beräknad budget
för produktionen 2012 är cirka 4,6 miljoner kronor och förutsätter att Hässleholms
kommun bidrar med 600 000 kronor i ett marknadsföringsbidrag.

Utdraget bestyrkes
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En förutsättning för ansökan är att Hässleholms kommun skriftligt garanterar ovan
nämnda marknadsföringsbidrag. Beloppet utbetalas 2012 under förutsättning att
ansökan till Leader godkänns.

Sänt till:
Näringsii vschef
Kommunchef
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