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Diarienummer

2010-04-28
2010/303 264

§ 92

Ignaberga vattenskyddsområde – markbyte berörande delar
av Hässleholm Gulastorp 26:1 och Röinge 45:1 samt
kommunens fastighet Röinge 7:3
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande:
1. Via markbyte erhålls delar av Hässleholm Gulastorp 26:1 och Röinge 45:1 utgörande cirka 57,3 hektar, samt avstå del av Röinge 7:3 utgörande cirka 5 000 m²,
berörande Ignaberga vattenskyddsområde, för en mellanskillnad om 5 127 000
kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
3. Finansieringen sker genom budgeterade medel för markförvärv inom Ignaberga
Vattenskyddsområde, verksamhet 213.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen tog 2006-11-02 beslut om fastställelse av Ignaberga vattenskyddsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-03-14 att ge Exploateringsavdelningen
i uppdrag att bevaka markförsäljningar inom det inre vattenskyddsområdet för Ignaberga/Vinslöv-området och förvärva mark när tillfälle gavs.
HVAB har i februari 2009 svarat markägare, vilka inkommit med ersättningsanspråk,
att man efter noga övervägande inte avser att utge någon ersättning för markområden
inom yttre vattenskyddsområde, men att man är villig att förvärva mark berörande det
inre vattenskyddsområdet och att detta erbjudandet gäller som ersättning, istället för att
kommunen skall utge skadeståndsersättning enl. Miljöbalkens 31 kap. 4 §.
Förvärv av nämnda markområde om 57,3 ha, varav 14 ha inom inre vattenskyddsområde, är av stort kommunalt värde, dels för framtida exploateringsmöjligheter på grund
av dess tätortsnära belägenhet och dels genom möjligheten till markbyte med andra
markägare inom inre vattenskyddsområde.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-04-28
§ 92 forts

2010/303 264

Exploateringsavdelningen förhandlar fortlöpande med berörda markägare inom Ignaberga vattenskyddsområde, varvid detta markköp är ett sådant.
_____________________
Sänt till:
klk - exploateringsavd

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-04-28
2010/304 260

§ 93

Ignaberga vattenskyddsområde – Markförvärv Hässleholm
Gulastorp 6:4
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Del av Gulastorp 6:4, avseende ett helt skift om cirka 5,8 hektar förvärvas för
490 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingar utgörande
tre överenskommelser om fastighetsreglering och en kopia på samma överenskommelse ”Samtycke anhöriga”.
3. Finansiering sker genom budgeterade medel med markförvärv inom Ignaberga
vattenskyddsområde, verksamhet 213.
Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen tog 2006-11-02 beslut om fastställelse av Ignaberga vattenskyddsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-03-14 att ge Exploateringsavdelningen
i uppdrag att bevaka markförsäljningar inom det inre vattenskyddsområdet för Ignaberga/Vinslöv-området och förvärva mark när tillfälle gavs.
HVAB har under 2009 svarat markägare, vilka inkommit med ersättningsanspråk, att
man efter noga övervägande inte avser att utge någon ersättning för markområden inom
yttre vattenskyddsområde, men att man är villig att förvärva mark inom det inre vattenskyddsområdet och att detta erbjudandet gäller som ersättning, istället för att kommunen skall utge skadeståndsersättning enl. Miljöbalkens 31 kap. 4 §.
Exploateringsavdelningen förhandlar fortlöpande med berörda markägare inom Ignaberga vattenskyddsområde, varvid detta markköp är ett sådant.
_____________________
Sänt till:
klk - exploateringsavd

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-04-28
2010/282 214

§ 94

Detaljplan Hässleholm Nord - samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ingen erinran.
Beskrivning av ärendet

Detaljplan för Hässleholm Nord, upprättad i september 2009, reviderad i
februari 2010, är utställd under tiden den 12 april 2010 – 12 maj 2010.
Detaljplanen har reviderats och kompletterats efter samrådet. Områdets förbindelse från
Belevägen har ändrats till en gång- och cykelväg, som delvis nyttjar befintliga gångoch motionsstråk. Långsamgående fordon kommer att använda befintlig väg från Stoby
in i området. Utformningen av kombiterminalen har ändrats och skyddsåtgärder lagts in
runt om denna. Höjdsättning och avvattning för området har tagits fram och arbetats in i
planen.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-04-28
2010/292 020

§ 95

Förändrad delegation och ansvar för det personalpolitiska
arbetet samt inrättande av ett personalutskott (PU) under
kommunstyrelsen – godkännande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
1. Förhandlingsutskottet upphör 2010-06-30.
2. Ett personalutskott inrättas 2010-07-01 under kommunstyrelsen med ansvar för
kommunens personal- och lönepolitik. Ärenden i personalfrågor ska därmed i första
hand behandlas, beredas och beslutas av personalutskottet.
3. Kommunledningskontorets personalstab ska utgöra personalutskottets stöd samt
vara den enhet som utövar den verkställighet som är kopplad till de politiska besluten i personalutskottet.
4. Kommunstyrelsens delegationsordning anpassas till ovanstående förändring.
5. Personalutskottet erhåller tre ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förhandlingsutskott har i huvudsak fem formella uppgifter:
- Tecknande av kommunens kollektivavtal
- Uppföljning av personalpolitiken
- Beslut i övergripande rehabiliteringsåtgärder
- Ansvara för kommunens övergripande jämställdhetsarbete
- Företräda kommunen i tvister med arbetstagarorganisationer.
Förhandlingsutskottet har i realiteten kommit att bli mycket bredare än som beskrivits
ovan i sitt arbete. Vid förhandlingsutskottets sammanträden behandlas personalfrågor
som berör hela personalområdet. Man företräder också kommunen i den centrala samverkansgruppen. Förhandlingsutskottets roll har på detta sätt kommit att utvidgats och
alltså inte endast begränsats till huvudområdena. Olika personalfrågor har därmed
kommit att få en politisk beredning före det beslut som formellt sätt har skett i kommunstyrelsens arbetsutskott. Att skapa balans i den faktiska delegationen/ansvaret (hur
man faktiskt arbetar) i personalfrågorna och formellt inrättar ett personalutskott kommer dessutom att ge en ökad tyngd åt det personalpolitiska arbetet.
Kommunstyrelsen har rätt att besluta om inrättande av ett personalutskott och om ändringar är nödvändiga i delegationen får översyn göras av kommunstyrelsens delegationsordning.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-04-28
§ 95 forts

2010/292

020

Jämställdhetsarbete/Mångfald
En annan fråga som blivit aktuell bl.a. genom den nya arbetsrättslagstiftningen, är frågan hur det övergripande jämställdhetsarbetet skall hanteras. Att väga in samtliga
diskrimineringsformer vore i dagsläget helt riktigt. Därmed kommer kommunen att få
en helhetssyn som utgår ifrån ett likabehandlingsperspektiv.
Jämställdhetsarbetet kan inte bedrivas i sin nuvarande form med en särskild jämställdhetsgrupp och därför föreslås att jämställdhetsgruppen läggs ner. Allt arbete avseende
diskrimineringsfrågor övergår i ett likabehandlingsperspektiv till det nya personalutskottet. En facklig referensgrupp till personalutskottet med inriktning mot likabehandling föreslås bildas vid samma tidpunkt. En plan för likabehandlingsarbetet bör upprättas.
____________________
Sänt till:
klk – personalstab
klk – kommunjurist
kfs

Justering
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Diarienummer

2010-04-28
2009/653

040

§ 96

Överlåtelse av servicehus till AB Hässleholmsbyggen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Det slutliga försäljningspriset för överlåtelsen av åtta servicehus (fastigheter för särskilt boende) till AB Hässleholmsbyggen uppgår till 190,8 miljoner kronor enligt
bilaga 1.
2. Hässleholms kommun överlåter fastigheterna till AB Hässleholmsbyggen per 201006-01.
3. Det 5-åriga reverslånet till Hässleholms kommun ska löpa med en årlig ränta på
4,25 % att gälla från och med 2010-06-01 och till och med 2015-05-31.
4. Upprättade köpehandlingar mellan AB Hässleholmsbyggen och Hässleholms kommun godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 17 att överlåta åtta servicehus till AB
Hässleholmsbyggen till ett preliminärt försäljningspris på 185,0 mnkr.
Kommunstyrelse fick i uppdrag att fastställa ett definitivt försäljningspris och kommunstyrelsens ordförande fick uppdraget att underteckna köpehandlingar på de
åtta fastigheterna.
I beräkningen av det nya försäljningspriset har hänsyn tagits till gjord värdering och
tillkommande investeringar i energibesparande åtgärder som gjorts i fastigheterna efter
värderingstidpunkten i november 2009. Försäljningspriset per fastighet framgår av bilaga 1. Beräkningarna av försäljningspriset på totalt 190,8 miljoner kronor samt framtagandet av driftnetto och avkastningsvärde för varje fastighet har gjorts med hjälp av
konsult från PricewaterhouseCoopers.
Ekonomistaben föreslår att överlåtelsen till AB Hässleholmsbyggen sker per
2010-06-01.
Köpeskillingen ska betalas genom att Hässleholms kommun ställer ut ett reverslån på
AB Hässleholmsbyggen. Räntan på reverslånet till kommunen ska fastställas till marknadsräntan för ett femårigt lån utan kommunal borgen. Ekonomistaben föreslår att räntan i reversen fastställs till 4,25 %. Denna räntesats bedöms idag som marknadsmässig
för ett 5-årigt lån utan kommunal borgen.
Till ärendet är bilagt köpehandlingar som ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. I avtalen framgår försäljningspris och övriga villkor för försäljningen.
Justering
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Diarienummer

2010-04-28
§ 96 forts

2009/653

040

Stephan Persson, vd på AB Hässleholmsbyggen, har deltagit i processen med att ta fram
föreslagen köpeskilling och ränta på reverslånet. Stephan Persson har inget att erinra
mot förslagen till beslut.
Ekonomistaben föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade köpehandlingar mellan AB Hässleholmsbyggen och Hässleholms kommun.
Bilaga: 1
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
klk – exploateringsavd

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

Köpeskilling, kr

31 151 000

Högalid

Försäljningspris per fastighet

24 942 000

Nybo
15 542 000

Solgården
33 830 000

Björkhaga
37 419 000

Hemgården
15 853 000

Skansenhemmet
27 063 000

Lyckåsa

Totalt

5 000 000 190 800 000

Vallmogården

Bilaga 1
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Diarienummer

2010-04-28
2010/265

040

§ 97

Västerskolan – ansökan om bidrag till skolgårdsutrustning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. 58 000 kronor anslås till tekniska nämndens investeringsbudget för inköp av lekredskap och underlagsplattor för att anlägga en ny lekyta på västerskolan.
2. Anslaget ska vara anslagstyp 1.
3. Tekniska kontoret ska svara för slutbesiktning av anläggningen innan den tas i bruk.
4. 58 000 kronor anvisas ur kommunledningskontorets anslag till skolgårdsmiljöer,
projektnr 20107.
Beskrivning av ärendet

Föräldraföreningen på Västerskolan har inkommit med en skrivelse med förslag till pedagogisk utveckling av utemiljön under och efter skolans ombyggnad. Föräldraföreningen ansöker om bidrag med 58 000 kronor till inköp av en kompisgunga, ett bordtennisbord samt underlagsplattor till kompisgungan. Underlagsplattorna är tillverkade i
ett stötdämpande material. Förslaget innebär också att föräldrar och personal på skolan
står för den tid och arbete som behövs för att lägga underlagsplattorna och montera
gunga och bordtennisbord.
Tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet och tillstyrker att åtgärderna enligt ansökan utförs, men vill ha ett klarläggande om var på skoltomten som lekytan ska anläggas. Tillstyrkan gäller under förutsättning att tekniska kontoret får full kompensation för drift
och underhåll.
Efter tekniska kontorets yttrande har representanter för föräldraföreningen och tekniska
kontoret träffats och är överens om en lämplig plats för anläggningen.
Ekonomistaben har inga invändningar mot föräldraföreningens ansökan.
____________________
Sänt till:
tk
Föräldraföreningen på Västerskolan

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-04-28
2010/297

040

§ 98

Begäran om medel till gatumark och grönytor inom
Garnisonsområdet
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Tekniska nämnden beviljas 1 285 000 kronor för ökade driftskostnader för skötsel
av gatumark och grönytor.
2. 1 285 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
3. Tekniska nämnden beviljas 493 000 kronor för investeringar inom Garnisonsområdet under 2010.
4. 493 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda investeringar.
5. De kommande årens drift- och investeringsutgifter får behandlas i samband med
2011 års budgetberedning.
Beskrivning av ärendet

I samband med att Hässleholms kommun köpte Garnisonsområdet av Hässleholms Industribyggnads AB övergick driftsansvaret för området till tekniska nämnden. För att
området ska hålla kommunal standard avseende både gator och grönområden behöver
en tilläggsbudgetering ske till tekniska nämnden avseende både drifts- och investeringsbudgeten.
Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2010-04-14 enligt § 17.
____________________
Sänt till:
Tn
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-04-28
2010/298

040

§ 99

Kompensation för ökade momskostnader på
parkeringsavgifter
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Tekniska nämnden kompenseras med 715 000 kronor för ökade momskostnader
avseende parkeringsavgifter 2009.
2. Kompensation för 2009 finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda
kostnader.
3. Tekniska nämndens anhållan om kompensation avseende 2010 avslås.
Beskrivning av ärendet

Enligt en dom i Regeringsrätten gäller numera att moms ska tas ut även på offentligrättsligt beslutade parkeringsavgifter. Sveriges Kommuner och Landsting´s jurister ser i
dagsläget ingen annan möjlighet än att Regeringsrättens dom måste följas, vilket innebär att moms ska betalas från och med den 1 januari 2009.
Kommunens parkeringsintäkter för 2009 var 3 797 700 kronor vilket innebär att 759
500 kronor ska inbetalas i moms. Det har under 2009 inbetalats 45 000 kronor i moms
(avseende parkeringshus). Kvar att betala in för 2009 blir då 714 500 kronor (759 500 –
45 000). Detta ska ske retroaktivt under 2010.
Tekniska nämnden anhåller också om 760 000 kronor för beräknade momskostnader på
2010års parkeringsintäkter samt att en slutreglering av denna summa ska ske vid årets
slut. Beslutsförslaget ovan innebär att tekniska nämnden för närvarande inte kompenseras för 2010-års ökade momskostnader utan nämnden får först undersöka möjligheterna
till att klara dessa merkostnader inom nämndens ansvarsområde innan ett tilläggsanslag
föreslås.
____________________
Sänt till:
Tn
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-04-28
2010/299

040

§ 100

Begäran av medel till ökade driftskostnader för
vinterväghållning och snöröjning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Tekniska nämnden beviljas 1 850 000 kronor för ökade kostnader avseende
vinterväghållning och snöröjning för 2010.
2. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämndens arbetsutskott har 2010-04-14 §18 beslutat att anhålla om ytterligare 2 950 000 kronor för ökade kostnader gällande vinterväghållning och snöröjning
för 2010, enligt bilaga 1. Anledningen till yrkandet är att den gångna vintern varit
ovanligt lång och snörik vilket inneburit att hela 2010-års budgeterade medel för vinterväghållning och snöröjning redan använts. Tekniska nämndens budgeterade anslag för
vinterväghållning är redan nu övertrasserat med 1 850 000 kronor. Några medel finns
därför inte reserverade för beräknade kostnader avseende vinterväghållning och snöröjning för tiden oktober-december 2010. Dessa kostnader beräknas av tekniska nämnden
till 1 100 000 kronor. Någon kompensation för dessa 1 100 000 kronor föreslås för närvarande inte utan tekniska nämnden får själv undersöka möjligheten att finansiera dessa
kostnader inom nämndens befintliga budget.
____________________
Sänt till:
Tn
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

15 (24)

Diarienummer

2010-04-28
2010/300

040

§ 101

Budgetkompensation till tekniska nämnden till följd av
investeringar med anslagstyp 1
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Tekniska nämnden beviljas 797 000 kronor för ökade driftskostnader till följd av
gjorda investeringar.
2. Det beviljade anslaget finansieras från finansförvaltningen, kompensation för ökade
driftskostnader i samband med investeringar med anslagstyp 1.
Beskrivning av ärendet

I samband med att budgetberedningen hanterade 2010-års kompletteringsbudget anhöll
tekniska nämnden om kompensation för ökade driftskostnader till följd av investeringar
med anslagstyp 1. Budgetberedningen återsände framställan till tekniska nämnden för
komplettering och förtydligande. Denna komplettering har nu skett och tekniska nämndens arbetsutskott har 2010-04-14 § 16 behandlat ärendet.
___________________
Sänt till:
Tn
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-04-28
2009/306

310

§ 102

Anläggande av bussgata mellan före detta Garnisonsområdet
och Finjasjöpark
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Tekniska kontoret får i uppdrag att anlägga en bussgata i det norra läget, mellan
Finjasjöparkvägen och Garnisonsvägen.
2. 150 000 kronor anslås ur exploateringsbudgeten för Finjasjöpark för anläggande av
bussgata.
Beskrivning av ärendet

Ärendet behandlades första gången i kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 juni 2009.
Då föreslog tekniska nämnden utskottet att anslå medel och ge uppdrag att anlägga en
bussgata mellan fd. Garnisonsområdet och Finjasjöpark. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera förslaget. Utvecklings- och planeringsstaben har därefter låtit utreda två alternativ till bussgata och cykelförbindelser i området. Ny information om effekter av alternativen har inkommit bland annat från Barn och utbildningsförvaltningen. Information om anläggande av färist för cykeltrafik i nytt läge har också inkommit från HIBAB.
____________________
Sänt till:
klk – planerings- och utvecklingsstab
klk – ekonomi- och personalavd
klk - exploateringsavd
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§ 103

Verksamhetsmål 2010 för nämnder och styrelser
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Föreslagna nedbrutna verksamhetsmål från nämnder och bolagsstyrelser gällande år
2010 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ner de av Kommunfullmäktige beslutade övergripande målen för 2010 till verksamhetsmål gällande för verksamhetsåret 2010.
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 måldokumentet syftar till att dra upp politiska riktlinjer för
organisationens verksamheter, tydliggöra arbetssätt i organisationen och öka samordningen av verksamheterna på en övergripande nivå. Målet är att få en tydligare koppling
mellan politiska mål, verksamhetsinriktningar och resursanvändning.
Nämnderna och bolagsstyrelserna är ansvariga för att bryta ned de övergripande målen i
konkreta mål och aktiviteter samt att redovisa dessa till Kommunstyrelsen.
Tidsplanering målstyrning 2010
 Nämnderna ska ha tagit fram mätbara verksamhetsmål för återrapportering till
KS senast den 28/2
 Första avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker till delårsrapport
2010
 Sista avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker i samband med årsbokslut 2010
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstab
samtliga förvaltningar
samtliga kommunala bolag
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§ 104

Projektplan – Beslutsstödsystem
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Projektplan för införande av beslutsstödsystem i verksamheterna godkänns.
2. En projektledartjänst finansieras med 483 000 kronor för projektets första år.
3. Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Beslutsstödsystem är ett alternativ till manuella rutiner för att sammanställa data inför
beslut eller som underlag för fortsatta utredningar. Ett bra system som tar fram uppdaterade och aktuella analyser och rapporter underlättar beslutstagning och styrning av
verksamheten i önskad riktning.
Projektet ska inledas under våren 2010 med en förstudie . Implementering i verksamheterna sker from våren 2011.
Projektgrupp ska bestå av representanter från ekonomi- och personal, omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen samt IT-drift. Projektet
drivs från kommunledningskontoret.
Projektets styrgrupp ska bestå av kommunchef, personalchef, utvecklingschef, ekonomichef, FC från omsorg och BUF samt projektledaren.
Kostnader för projektet beräknas innefatta både finansiering av projektledartjänst och
kostnader för system, införande och drift. Projektledartjänsten beräknas kosta 483 000
kronor under projektets första år. Kostnader för system, införande och drift tas fram under förstudien.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklings- och planeringsstaben
klk – ekonomi- och personalavd
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§ 105

Nytt kommunledningskontor – fortsatt anpassning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunikations- och marknadsstaben skall från och med 2010-07-01 delas i
två separata stabsfunktioner – en för området näringsliv och en för området
kommunikation - i enlighet med föreliggande förslag.
2. Utvecklings- och planeringsstaben skall från och med 2010-07-01 benämnas utvecklingsstaben.
3. Den del av tekniska kontorets verksamhet som inte skall överföras till nybildat
tekniskt bolag skall från och med 2010-07-01 organiseras som en ny avdelning
på kommunledningskontoret.
4. Chefen för den nybildade tekniska avdelningen, chefen för exploateringsavdelningen samt chefen för lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att gemensamt utreda i vilken utsträckning avdelningarnas verksamheter kan samordnas
och effektiviseras samt före 2010-12-31 redovisa utredningen med beslutsförslag till kommunstyrelsen.
5. Kommunchefen får uppdrag att besluta om tillsättning av stabs- och
avdelningschefer samt övriga nödvändiga beslut för anpassning av kommunledningskontoret enligt ovan.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde 2008-10-15, § 186 organisationsförslag gällande nytt
kommunledningskontor. Samtidigt beslöt kommunstyrelsen att organisationen skulle
utvärderas per den 2010-07-01.
Som en förberedelse inför en mer genomgripande utvärdering halvårsskiftet 2010
gjorde kommunchefens ledningsgrupp en intern utvärdering av den nya organisationen
under hösten 2009. Resultatet av denna redovisades för kommunstyrelsen 2009-12-16,
§ 251. Kommunstyrelsen godkände utvärderingen samt beslöt också bl a att ge kommunchefen i uppdrag att göra en fortsatt analys av kommunikations- och marknadsstaben i syfte att förtydliga stabens ansvarsområden. Vidare beslöt kommunstyrelsen att
planera för en anpassning av kommunledningskontoret med anledning av bolagiseringen av tekniska kontorets verksamhet.
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Kommunikations- och marknadsstaben
Som ett led i strävan att förenkla och förtydliga roll- och ansvarsfördelning i organisationen föreslås att kommunikations- och marknadsstaben delas upp i två stabsfunktioner
– en för näringsliv och en för kommunikation.
Näringslivsstaben föreslås ansvara för frågor inom områdena näringsliv, turism och
marknadsföring. Sedan årsskiftet ingår turistbyråns operativa verksamhet i stabens ansvarsområde. I dagsläget finns utöver stabschefen resurser för en näringslivssamordnare. Vidare bör det övergripande operativa ansvaret för projektet Hässleholm Nord
(innefattande arbetsledning för projektledaren) att ligga på näringslivsstaben. En fortsatt
analys av eventuella ytterligare resursbehov kommer att göras och redovisas i samband
med budgetarbetet inför 2011.
Kommunikationsstab föreslås ansvara för områdena kommunikation och information,
inkluderande webb- och intranätfrågor. Staben kommer initialt att bestå av en stabschef,
en informatör samt en webbmaster. Med hänsyn till vikten av en välfungerande kommunikations- och informationsverksamhet i kommunen bör denna stabsfunktion på sikt
stärkas upp för att fungera optimalt. Något konkret beslutsförslag i sistnämnda fråga
presenteras dock inte i detta skede.
Den nya stabsindelningen föreslås gälla från och med 2010-07-01.
Benämning utvecklings- och planeringsstaben
Som ett ytterligare led i strävan att förtydliga organisationen föreslås att utvecklingsoch planeringsstaben från och med 2010-07-01 skall benämnas utvecklingsstaben.
Tekniska avdelningen
För den del av tekniska kontorets verksamhet som inte skall övergå till det nybildade
bolaget föreslås att kommunledningskontoret anpassas på så sätt att det bildas en teknisk avdelning. Avdelningen föreslås liksom övriga avdelningar organisatoriskt sätt
lyda under biträdande kommunchefen. De befintliga avdelningarna för lokalförsörjning
och exploatering berörs inte i detta skede – dock föreslås att ett uppdrag ges till de tre
avdelningscheferna om att fortsätta utreda vilka gemensamma beröringspunkter som
finns i de olika verksamheterna samt hur eventuella samordnings- och effektiviseringsvinster kan uppnås framöver. Sistnämnda uppdrag bör redovisas till kommunstyrelsen
före årsskiftet 2011.
______________________
Sänt till:
kommunchefen
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§ 106

Strategi Hässleholm – Riktlinjer för långsiktiga framtidsfrågor
och strategisk planering i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner dokumentet Strategi Hässleholm, vilket ska utgöra
riktlinjer för arbetet med långsiktiga framtidsfrågor och strategisk planering i Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde 2008-10-15, § 186 förslaget till nytt kommunledningskontor, bl a inrättades en stabsfunktion under kommunchefens ledning. Ett av huvudsyftena med den nya organisationen var att stärka kommunstyrelsens strategiska roll
och att skapa förutsättningar för att öka den politiska ledningens strategiska styrning. I
detta arbete skulle staben ta fram tidig information och objektivt välgrundat beslutsunderlag i kommunövergripande strategiska framtidsfrågor (strategiska framtidsfrågor definierades som frågor som är av avgörande betydelse för kommunens utveckling och
kan aktualiseras inom alla delar av kommunens olika verksamheter). Samtidigt uttalades också att det strategiska arbetet inte enbart är en fråga för kommunstyrelsen och
staben utan att det även skall bedrivas på respektive nämnd och förvaltning.
Som ett viktigt första steg har kommunchefens ledningsgrupp - efter ett omfattande dialog- och förankringsarbete som involverat bl a kommunstyrelsens arbetsutskott,
nämndspresidier och förvaltningschefer i kommunen – tagit fram ett dokument som föreslås vara vägledande för arbetet med långsiktiga framtidsfrågor och strategisk planering i Hässleholms kommun. Dokumentet föreslås heta Strategi Hässleholm och bygger
på att arbetet utgår från tre fokusområden; attraktivitet, koncernsyn och god ekonomisk
hushållning.
Strategi Hässleholm föreslås vara den naturliga ledstång som vi som politiker och
tjänstemän inom kommunen skall hålla oss i när vi planerar och beslutar om viktiga
framtidsfrågor. Idéer och uppslag till projekt ska stämmas av mot strategin och som huvudregel bör perspektiv från samtliga tre fokusområden vara beaktade för att ett projekt
ska genomföras.
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När det gäller området attraktivitet är en av grundpelarna i strategin att vi skall arbeta
med att identifiera våra starka sidor för att bygga vidare på dem. Hässleholms strategiska kommunikationsläge är en sådan sida, Hässleholms kulturhus en annan. Tanken
är att samtliga förvaltningar i kommunen skall använda denna metod inom sina respektive verksamheter och på så sätt bidra till att stärka kommunens attraktionskraft. Strategin bör därför vara ett självklart inslag i allt utvecklingsarbete och verksamhetsplanering.
Koncernsyn är viktigt inte minst vid planeringen av hur vi bäst utnyttjar våra resurser,
både ekonomiska och personella. Detta blir konkret i exempelvis budgetarbetet eller vid
deltagandet i större kommunövergripande projekt. Samtliga nämnder och förvaltningar
har här ett ansvar för att göra prioriteringar och samarbeta för kommunens bästa ur ett
övergripande perspektiv.
Den tredje delen i Strategi Hässleholm utgörs av begreppet god ekonomisk hushållning.
Verksamhet och ekonomi måste alltid ses i ett sammanhang. Det är därför viktigt att vi i
kommunen undviker ekonomiska risktagningar och att vi alltid verkar för långsiktigt
hållbara lösningar.
____________________
Sänt till:
kommunchefen
samtliga nämnder och förvaltningar
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§ 107

Förslag till förnyad verksamhetsform av kulturföreningen
Markan
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet om medel till ombyggnad och ett
ökat verksamhetsbidrag till Markan avslås och lämnas till kulturnämnden för vidare
handläggning i enlighet med de särskilda anvisningarna i 2009 års budget.
Beskrivning av ärendet

Kulturföreningen Markan har lämnat ett förslag till förnyad verksamhetsform. Syftet är
att utveckla verksamheten och organisationen för att nå en bredare målgrupp. Markan
vill stärka verksamheten med fokus på mångfald och kreativitet. Genom omfattande renoveringar, investeringar, nyanställningar av personal samt ett utökat årligt verksamhetsbidrag får Markan möjlighet att erbjuda utökade öppettider, ett bredare utbud av
olika aktiviteter, utåtriktad och uppsökande verksamhet.
Kulturförvaltningen är positiv till Markans förslag till förnyad verksamhetsform, men
vill samtidigt understryka att det innebär en ambitionshöjning som kräver en ökad budget, vilken det saknas medel till i kulturnämndens budgetramar. För att kunna genomföra förslaget krävs förstärkning av kulturnämndens budget.
Markan ansöker om 1 552 000 kronor till en ombyggnad och ett verksamhetsbidrag på
2 750 000 kronor, vilket kan jämföras med 2010 års verksamhetsbidrag på 1 578 000
kronor.
____________________
Sänt till:
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§ 108

Nedgrävning av elledning inom projekt Hässleholm Nord
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. 715 000 kronor får användas ur budgeten för investeringsprojekt Hässleholm Nord
till att gräva ner en idag befintlig elektrisk luftledning.
2. Avdelningschefen för gata/markavdelningen på tekniska kontoret får i uppdrag att
underteckna bekräftelse till Eon Elnät Sverige.
3. Finansiering sker ur investeringsbudgeten för Hässleholm Nord.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun planerar för att anlägga en större kombiterminal i kommunen.
Detaljplaneförslaget är för närvarande i utställningsskedet, utställt tom 12 maj 2010.
En elektrisk luftledning går över delar av planområdet i nord-sydlig riktning och för att
underlätta utbyggnaden och användandet av området föreslås att ledningen grävs ner.
En offert från Eon har inhämtats på arbetet vilken slutar på en kostnad av 715 000 kr.
____________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd
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