SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (27)

Sammanträdesdatum

2010-05-25
Plats och tid

Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.55

Beslutande

Urban Widmark (M) ordförande
§§ 111- 126 och §§ 128 -131
Lars-Göran Wiberg ( C) ordförande § 127

Ledamöter

Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande
Tommy Nilsson (S)§§ 111 - 126 och §§ 128 - 131

Tjänstgörande ersättare

Lena Wallentheim (S) § 127

Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Stadsbyggnadschef Leif Berg
Exploateringschef Eva Blosfeld
Informationschef Hanna Gardell
Kanslichef Maj-Inger Carlsson
Torbjörn Nilsson, kulturchef
Chatarina Wilgotsson, programansvarig
Karina Hansson, förvaltningschef
Rickard Muth, upphandlingschef

Utses att justera

Lars-Göran Wiberg

Justeringens plats, tid

Kommunledningskontoret/ 2010-05-25

Justerade paragrafer

§§ 111 – 131

Underskrifter Sekreterare

...................................................
Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Justerare

…………………………………. .................................................... …….
Urban Widmark §§ 111-126, §§ 128-131 Lars-Göran Wiberg § 127

....................................................................

Lars-Göran Wiberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-05-25
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag

2010-05-25

Datum då anslaget
sätts upp

2010-05-25

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2010-06-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….
Gunilla Liljekvist

Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2010
……….

_____________________________________________________________

2 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

3 (27)

Diarienummer

2010-05-25
2010/376 250

§ 111

Försäljning av del av Hässleholm 87:22, Björklunda
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att försälja del av Hässleholm 87:22, om cirka
9 731 m², plus VA-kostnad om 193 437 kronor, vilket totalt blir 582 637 kronor, till
SBMA Entreprenad AB (ägare Pär Svensson)
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kommunen försäljer enligt köpeavtal cirka 9 731 m² planlagd industrimark inom
Björklunda industriområde, för en köpeskilling om 389 200 kr, plus VA kostnader.
_____________________
Sänt till:
klk - exploateringsavd

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
2010/377 214

§ 112

Detaljplan för del av kvarteret Macken 14 samt upphävande
av Macken 12, 13 och del av 14
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslaget till detaljplan.
Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har rubricerade plan utställd.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering
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LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
2010/293 040

§ 113

Kulturhuset 10 år
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
följande:
Kulturnämnden får 238 000 kronor i driftbidrag och 100 000 kronor i
investeringsbidrag med anslagstyp 1 till aktiviteter för att fira att kulturhuset fyller 10
år.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm Kulturhus firar 10 år i år och med anledning av detta vill
kulturförvaltningen bjuda in till festdag den 28 december 2010. Förslaget innebär att
huset ska fyllas av aktiviteter för stora och små; föreställningar, konserter,
författarbesök, invigning av ett nytt rum för de allra minsta med mera. Kostnaden för
jubileumsdagen beräknas uppgå till 338 000 kronor, varav 238 000 kronor i
driftkostnader och 100 000 kronor i investeringskostnader för ”rum för de allra minsta”.
_____________________
Sänt till:
Kn
klk – ekonomi- och personalavd

Justering
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LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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2010/375 011

§ 114

Förflyttning av verksamheten på arbetsmarknadsenheten till
kasern Lybecker i Finjasjö Park
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
följande:
Förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling kan hos tekniska kontoret
beställa ombyggnad av lokalerna i kasern Lybecker i Finjasjö Park, för att efter
genomförd ombyggnad flytta in i arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknadsenheten bedriver idag sin verksamhet på Transportgatan 4,
fastighetsbeteckning Intendenten 3. Den tillgängliga lokalytan uppgår till 3 294 m²,
varav en avsevärd del är lagerlokaler. Kostnaden för lokalerna uppgick 2009 till 2 760
tkr inkl. driftskostnader. Arbetsmarknadsenheten använder bara hälften av lokalytorna.
Lokalerna är därför inte ändamålsenliga för den verksamhet som finns där.
Arbetsmarknadsenheten vill därför flytta sin verksamhet till mindre och mer
ändamålsenliga lokaler. Lokalerna i kasern Lybecker i Finjasjö Park är efter
ombyggnad ändamålsenliga för verksamheten.
HIBAB har inkommit med en offert avseende kasern Lybecker i Finjasjö Park. Den
tillgängliga ytan i de aktuella lokalerna motsvarar ca 1 500 m2. Innan lokalerna kan tas
i bruk krävs en ombyggnation av lokalerna.
Efter ombyggnaden beräknas kostnaderna för hyra inkl värme, el och va att uppgå till
ca 2,3 mkr per år. Hyresavtalet ska löpa på 10 år. Detta ska jämföras med 2 760 tkr som
var kostnaden för nuvarande lokaler under 2009. Hyresavtalet för de nuvarande
lokalerna går ut 2011-12-31, vilket innebär att förvaltningen kan komma att belastas
med hyra för båda lokalerna under ett antal månader. Det kommer även att behövas
investeringsmedel för inköp av möbler och annan utrustning.
Lokalerna i kasern Lybecker erbjuder bättre utvecklingsmöjligheter för
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Det kommer att finnas ändamålsenliga utrymmen
för konferens och utbildning.
____________________
Sänt till:
ak
tk
Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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2010/349 040

§ 115

Uppföljning intern kontroll 2010 för förvaltningen
arbetsmarknad & och kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutvecklings uppföljning av intern kontroll
2010 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har gjort uppföljning av intern
kontroll 2010.
____________________
Sänt till:
Ak-förvaltn.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8 (27)

Diarienummer
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§ 116

Samarbetsavtal mellan socialförvaltningen och förvaltningen
arbetsmarknad & kompetensutveckling
Beslut

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling ska ingå föreliggande
samarbetsavtal med socialförvaltningen.
Avtalet kompletteras med att det gäller tillsvidare och att väsentliga förändringar ska
beslutas av kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen har under 2009 kommunens insatser på
arbetsmarknaden kartlagts och utretts. I utredningen konstateras att det inte finns något
beslut om uppdelning av arbetsuppgifterna mellan socialförvaltningen och
arbetsmarknad och kompetensutveckling. Förvaltningarnas uppdrag måste därför
definieras.
För att fullfölja kommunstyrelsens beslut 2010-03-03 12 p 6 har socialförvaltningen
och förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling tillsammans arbetat fram ett
samverkansavtal. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén på samverkan i samarbetet
mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten, och att tjäna som en instruktion
för handläggare inom de båda förvaltningarna.
En samverkansgrupp ska enligt avtalet finnas. Samverkansgruppen ska från
förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling bestå av förvaltningschefen och
enhetschefen för arbetsmarknadsenheten. Och från socialförvaltningen,
förvaltningschefen och chefen för ekonomiskt bistånd.
Det ska även finnas en enhetschefsgrupp som består av enhetschefen för
arbetsmarknadsenheten och enhetschefen för ekonomiskt bistånd.
Samverkansgruppen ska följa upp och om så behövs revidera avtalet senast 2010-12-31.
Kommunchefen föreslår att avtalet bör gälla tillsvidare och att väsentliga besluta ska tas
av kommunstyrelsen.
____________________
Sänt till:
Sn
ak

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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§ 117

Förslag till överenskommelse angående samverkan mellan
kommun och polis
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen antar förslag till överenskommelse angående samverkan mellan
kommun och polis.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

För att öka tryggheten och säkerheten i Hässleholms kommun krävs samarbete över
organisationsgränser och redan idag sker samarbete mellan kommun och polis inom
flera områden. Samverkan kan dock utvecklas och föreslag överenskommelse syftar till
att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis.
I fjol undertecknades en överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis.
Överenskommelsen har utvärderats av båda parter och resulterat i en ny version. Utifrån
en gemensam problembild och arbete i projektform skall konkreta åtgärder göras för att
öka tryggheten och säkerheten samt minska brottsligheten.
Överenskommelsen skall årligen revideras och godkännas av kommunstyrelsen och
polisområdeschefen.
____________________
Sänt till:
rtj

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
2010/369 050

§ 118

Upphandling av Fordon 2011
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna fullmakt samt rättegångsfullmakt åt
SKL Kommentus att företräda kommunen i upphandlingsarbetet, att arbeta fram förslag
till tilldelningsbeslut och avtal samt att teckna huvudavtal (ramavtal) med vald/valda
leverantörer.
Beskrivning av ärendet

SKL Kommentus erbjuder kommunen att delta i en samordnad upphandling av Fordon
och har begärt fullmakt att företräda kommunen i detta ärende.
Den nuvarande samordnade upphandlingen löper ut 2010-12-31 utan möjlighet till
förlängning. Ramavtalet/-en är planerade att gälla preliminärt från 1 januari 2011 och
fyra (4) år framöver.
Upphandlingen omfattar konventionella personbilar, kombibilar, minibussar och lätta
lastbilar upp till 3,5 ton samt serietillverkade s.k. miljöfordon.
Med begreppet miljöfordon avses följande: Metangasdrivna fordon, etanolfordon av
FFV-typ, elhybridfordon, plug-in hybrider, elfordon samt fordon som släpper ut
maximalt 120 gram CO2 per km. Upphandlingen omfattar standardutrustade fordon i
tre alternativ.
Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning enligt 5 kap
7 § LOU.
Kommunledningskontoret förordar att Hässleholms kommun ansluter till denna
upphandling.
____________________
Sänt till:
klk – upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
2010/374 050

§ 119

Förlängning av avtal Kem-tekniska artiklar, städmateriel samt
papper och plastartiklar, RAM 06/15:1
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med
Säljarna i Christianstad AB, Kristianstad beträffande kem-tekniska artiklar, städmateriel
samt papper och plastartiklar, för tiden 2010-07-16 – 2011-07-15.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet med Säljarna i Christianstad AB beträffande kem-tekniska
artiklar, städmateriel samt papper och plastartiklar, upphör att gälla 2010-07-15.
Beslut togs i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03, § 154 att förlänga gällande
avtal till 2010-07-15 avseende kem-tekniska artiklar, städmateriel samt papper och
plastartiklar med möjlighet för köparen att förlänga avtalet ytterligare ett år.
Samråd har skett med städchefen på Tekniska kontoret samt kostchefer inom Barn- och
utbildningsförvaltningen och Omsorgen och de förordar att prolongering sker av
avtalet.
____________________
Sänt till:
klk – upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
2010/380 050

§ 120

Matdistributionsprodukter, förlängning av avtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med
Techpack AB, Örkelljunga för tiden 2010-07-01 – 2013-06-30.
Beskrivning av ärendet

Avtalet omfattar köp av matdistributionsprodukter, tillbehör och service av manuella
förslutningsmaskiner, inklusive leverans.
Det nuvarande avtalet upphör att gälla 2010-06-30. Enligt beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott, 2009-06-03, § 155, finns det möjlighet till tre års förlängning av avtalet.
Samråd har skett med Bromölla, Hässleholm, Osby, Perstorp och Östra Göinge
kommuner som har deltagit i upphandlingen.
Kommunerna föreslår att möjligheten till förlängning av avtalet nyttjas.
____________________
klk – upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
2010/382 059

§ 121

Upphandling av ljuskällor
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal tecknas med Aura Light
AB, Karlskrona som leverantör av Ljuskällor från den dag då avtal tecknas t o m 201203-31 med möjlighet till två års förlängning.
Beskrivning av ärendet

Upphandlingen omfattar inköp av glödlampor, lysrör m.m., inklusive leverans till
servicehus, skolor, fritidshem, förskolor, förvaltningar och övriga enheter inom
Hässleholms kommun.
Med hänvisning till etablerat inköpssamarbete mellan Skåne Nordost kommunerna har
Bromölla, Osby och Östra Göinge kommuner deltagit i upphandlingen. Hässleholms
kommun har varit samordnande kommun.
Upphandlingen har genomförts som öppen upphandling, i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Annonsering har skett i e-Avrop samt på Hässleholms
kommuns hemsida, med stängningsdatum 2010-04-15
Vid anbudstidens utgång har två anbudssvar inkommit:
 Aura Light AB, Karlskrona
 Storel AB, Lilla Edet
Utvärderingen har skett i tre steg:
1. Prövning av att kraven på leverantören har uppfyllts.
2. Prövning av att kraven på varan har uppfyllts och att de kommersiella
kraven/avtalsvillkoren har accepteras.
3. Utvärdering enligt utvärderingsrapport.
____________________
klk – upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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§ 122

Förlängning av avtal – Livsmedel
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtal avseende
livsmedel inkl leverans med nedanstående leverantörer för tiden 2010-10-01 – 2011-0930 med eventuellt 2 års förlängning.

Justering

UW

Grupp 1

Bröd, djupfryst

Menigo Foodservice AB

Grupp 2

Matbröd

Sydöstbagerierna ek förening
(KonsumBagarn)

Grupp 3

Kaffebröd, färskt

Delicato Bakverk AB
Sydöstbagerierna ek förening
(KonsumBagarn)

Grupp 4

Bryggeridrycker

RP Frukt AB

Grupp 5

Fisk, djupfryst

Menigo Foodservice AB

Grupp 6

Frukt, grönt och potatis, färskt

RP Frukt AB

Grupp 7

Djupfrysta produkter

Menigo Foodservice AB
Gunnar Dafgård AB

Grupp 8

Kolonial

Menigo Foodservice AB
RP Frukt AB

Grupp 9

Kött och charkvaror, färskt

Menigo Foodservice AB

Grupp 10

Kött och charkvaror, djupfryst

Gunnar Dafgård AB
Menigo Foodservice AB

Grupp 11

Matfett, ost

Menigo Foodservice AB

Grupp 12

Glass

Menigo Foodservice AB

Grupp 13

Mejerivaror

RP Frukt AB

Grupp 14

Ägg

Grupp 15

Godis

Menigo Foodservice AB
RP Frukt AB
Menigo Foodservice AB

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
forts § 122

2010/383 050
-

-

Köken i Hässleholms kommun rekommenderas att i sina beställningar inom
gällande ramavtal prioritera de produkter som bedöms uppfylla krav som
harmonierar med svensk miljö-, livsmedels- och djurskyddslagstiftning.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att genast påbörja förberedelser för en ny
upphandling av livsmedel där kraven på produkterna så långt det är möjligt skall
ställas utifrån svensk lagstiftning på ovanstående områden.

Yrkanden

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar följande med angiven motivering: ”I en motion som
inlämnades till kommunfullmäktige i höstas har vi i centerpartiet betonat vikten av att
maten som serveras i kommunens verksamheter har en bra kvalitet och produceras med
iakttagande av svensk livsmedels-, djurskydds- och miljölagstiftning. Från vår sida vore
det därför önskvärt att kommunen vid upphandling av livsmedel ställer tydliga krav på
att dessa hänsyn beaktas fullt t. Nuvarande livsmedelsavtal löper ut 2010-09-30 och den
fråga som vi idag måste ta ställning till är om vi ska förlänga det befintliga avtalet eller
ej. I underlaget från upphandlingsenheten föreslårs att avtalet förlängs. Vi har också
informerats om att upphandlingen är omfattande och att en ny upphandling kan ta upp
till ett år att genomföra. Dessutom saknas i dagsläget vägledande och klargörande
domstolsavgöranden om vilka djurskyddshänsyn etc som kan ställas och hur dessa på
bästa sätt utformas.
Mot bakgrund av vad jag nyss sagt och för att inte hamna i en situation där vi står utan
avtal och inte kan servera våra skolbarn och äldre någon mat överhuvudtaget föreslås
följande komplettering till föreliggande beslutsförslag:
- Köken i Hässleholms kommun rekommenderas att i sina beställningar inom
gällande ramavtal prioritera de produkter som bedöms uppfylla krav som
harmonierar med svensk miljö-, livsmedels- och djurskyddslagstiftning.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att genast påbörja förberedelser för en ny
upphandling av livsmedel där kraven på produkterna så långt det är möjligt skall
ställas utifrån svensk lagstiftning på ovanstående områden.”
Tommy Nilsson (S) instämmer i förslaget till komplettering.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på förslaget och yrkanden och finner framlagt förslag
bifallet med yrkat tillägg.
Beskrivning av ärendet

De nuvarande avtalen beträffande livsmedel upphör att gälla 2010-09-30.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2009-05-06 § 133, nytt tjänsteutlåtande
2009-06-26 efter dom i Länsrätten 2009-06-18 Mål nr 5153-09 och 2009-09-16 § 231,
finns det möjlighet till tre års förlängning av avtalen.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
forts § 122

2010/383 050
Samråd har skett med referensgruppen, som består av representanter från Hässleholm,
Osby, Perstorp och Östra Göinge kommuner samt med upphandlingsansvariga inom
respektive kommun.
Referensgrupp och upphandlingsansvariga föreslår att möjligheten till förlängning av
avtalen nyttjas.
____________________
klk – upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
2010/384 050

§ 123

Upphandling av drivmedel
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal avseende Drivmedel
tecknas med nedanstående leverantörer för tiden 2010-07-01 – 2011-06-30 med rätt för
kommunen med upp till 3 års prolongering.
Produktgrupp 1 (bensin, diesel, etanol)
Bemannad station
Hässleholm
Svenska Statoil AB, Malmö
Sösdala
Preem Aktiebolag, Stockholm
Obemannad station
Bjärnum
Hästveda
Tyringe
Vinslöv
Vittsjö

AB Svenska Shell, Bromma
Skandinaviska Bensin AB din-X, Helsingborg
AB Svenska Shell, Bromma
Skandinaviska Bensin AB din-X, Helsingborg
Skandinaviska Bensin AB din-X, Helsingborg

Produktgrupp 2 (fordonsgas)
Obemannad station
Hässleholm
E.ON Gas Sverige AB, Malmö
Beskrivning av ärendet

Upphandlingen omfattar inköp av Bensin Blyfri 95, Bensin 98, Diesel (MK1) och
Etanol (E85) från pump samt fordonsgas från pump, för ett års behov med rätt för
kommunen med upp till 3 års prolongering.
Hässleholm Miljö AB, Hässleholms Vatten AB samt Hässleholm Teknik AB har
deltagit i denna upphandling.
Upphandlingen har genomförts som Öppen upphandling, i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Annonsering har skett i e-Avrop samt på Hässleholms
kommuns hemsida, med stängningsdatum 2010-04-19.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-05-25
forts § 123

2010/384 050
Vid anbudstidens utgång har sex (6) anbudssvar inkommit:
 E.ON Gas Sverige AB, Malmö
 OKQ8 AB, Stockholm
 Göinge Bil AB, Hässleholm
 Preem Aktiebolag, Stockholm
 Svenska Statoil Aktiebolag, Malmö
 AB Svenska Shell, Bromma
Utvärderingen har skett i tre steg:
1. Prövning av att kraven på leverantören har uppfyllts.
2. Prövning av att kraven på varan/tjänsten/leveransen har uppfyllts och att
kommersiella krav – avtalsvillkor accepteras.
3. Utvärdering enligt utvärderingsrapport.
____________________
klk – upphandlingsenheten
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§ 124

Nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollplan för 2010
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen tar här emot nämndernas samt kommunstyrelsens
förvaltningars interna kontrollplan för 2010.
2. Kommunstyrelsen ger arbetsmarknad och kompetensutvecklingsförvaltningen
samt kulturnämnden i uppdrag att komplettera sin interna kontrollplan med
verksamhetskontroller och därefter skicka in den kompletterade planen till
ekonomistaben, för beredning av nytt ärende till kommunstyrelsen.
3. Kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen samt tekniska
kontoret får i uppdrag att göra en ny kontroll av fjolårets kontrollmoment där det
fanns brister även om det inte finns med i planen för 2010 samt redogöra för
detta i sin respektive granskningsrapport.
Beskrivning av ärendet

För alla nämnders och förvaltningars interna kontrollplaner för 2010 har en avstämning
gjorts att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den interna kontrollplanen för 2010 är antagen i respektive nämnd.
Framtagen mall för intern kontroll används
Planen innehåller det som framgår i reglerna.
De kontrollmoment som innehöll brister 2009 återkommer i planen för 2010.
Planen innehåller verksamhetskontroller
Kontrollmomenten varieras

1. Samtliga nämnder och förvaltningar har lämnat in sin interna kontrollplan för 2010
och planen är antagen i respektive nämnd alternativt kommunstyrelsen.
2. Den mall som är framtagen för den interna kontrollplanen används inte av alla, men
innehållet är detsamma.
3. Samtliga planer innehåller det som framgår av reglerna.
4. Dialog har förts med kommunledningskontoret och barn- och
utbildningsförvaltningen samt information har skickats till tekniska kontoret om att
kontrollmoment från fjolåret som inte var fullständiga bör kontrolleras igen och
återrapporteras i granskningsrapporten för 2010 även om momentet inte finns med i
planen för 2010.
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5. Samtal har förts med arbetsmarknad och kompetensutveckling samt information har
skickats till kulturförvaltningen om att komplettera den interna kontrollplanen med
någon eller några kontroller som avser själva verksamheten.
6. Enligt samtal med räddningstjänsten kommer de inför nästa år titta på om något
kontrollmoment är utbytbart. I övrigt sker förändringar av kontrollmomenten.
____________________
samtliga förvaltningar
klk – ekonomi- och personalavdelningen
klk - ekonomistab
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§ 125

Tätortsbidrag
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna
2. Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret betalar ut tätortsbidraget
för år 2010 till de administrerande föreningarna i Vittsjö, Vinslöv, Sösdala,
Hästveda, Bjärnum och Tyringe
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att inför kommande arrangemang se över hur
valborgsmässo- och nationaldagsfirande i hela kommunen ska finansieras.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att undersöka
finansiering av firande av valborgsmäss och nationaldagen ska kunna ske.
Beskrivning av ärendet

Det framgår av de inlämnade handlingarna att bidraget hanteras på ett bra sätt och enligt
gällande reglemente. Bidraget ger ökade förutsättningar för olika aktiviteter på orterna.
Flera av de administrerande föreningarna arbetar fram utmärkta handlingsplaner
avseende aktiviteter under de närmast kommande åren. Dessa aktivitetsplaner arbetas
fram i samverkan med föreningsliv och lokalbefolkning på respektive ort.
____________________
klk- utvecklings- och planeringsstab
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§ 126

Konsolidering av IT-resurser
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen antar den föreslagna projektplanen.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost antog vid sitt sammanträde 2009-12-10 ett förslag till
fördjupat IT-samarbete mellan kommunerna. I detta uppmanas också Hässleholms,
Kristianstad och Ö Göinge kommuner att integrera sina utbildnings- och
administrationsresurser till en gemensam IT-organisation för respektive kommun.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till projektplan, med målsättningen
att ta fram förslag till
 ett gemensamt utbildningsnät för alla skolor.
 en teknisk lösning som gör administrativa system tillgängliga från utbildningsnätet.
 en samordnad IT-organisation för skola och administration.
____________________
klk- IT-driftavdelningen
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§ 127

Verksamhetsberättelse 2009 IT-nämnd Skåne Nordost
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelsen.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i IT-nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2009.
Jäv

Urban Widmark (M) och Tommy Nilsson (S) deltar på grund av jäv varken i
handläggningen av ärendet eller i beslutet.
Lena Wallentheim (S) tjänstgör för Tommy Nilsson. Ingen ersättare inkallas för Urban
Widmark.
Lars-Göran Wiberg tjänstgör som ordförande i detta ärende.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet
avseende tiden 2009-01-01 till och med 2009-21-31.
Hässleholms kommuns revisorer har upprättat granskningsrapport som tillstyrker att
nämnden beviljas ansvarsfrihet.
____________________
klk- IT-driftavdelningen
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§ 128

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda –
ändring
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda – förslag.
2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2010-11-01 vad avser
kommunfullmäktigepresidiet, 2011-01-01 vad avser nämnderna, överförmyndare
samt revisorer och vad gäller bolagen från och med ordinarie årsstämma våren
2011.
Beskrivning av ärendet

Parlamentariska gruppen har träffats 2009-10-28, 2010-01-11, 2010-03-03 och 201005-05 och diskuterat och enats om nedanstående ändringar i rubricerade bestämmelser.
Beträffande arvoden till engagerade i de olika kommunala bolagen har gruppen
sammantaget sagt att styrelseuppdrag i bolag ska vara lika oberoende av vilket bolag
man är engagerad i. Uppdraget i bolag ska vara oberoende av vilket eller vilka uppdrag
den förtroendevalde har i övrigt.
Det finns också en enighet om att kommunfullmäktiges presidium bör få samma
ersättning som de som är engagerade i bolag. Detta innebär att ordföranden i
kommunfullmäktige får 15 procentenheter av grundbeloppet och vice ordföranden 7
procentenheter.
Med dessa ändringar kommer § 5 i Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda att få bilagt utseende.
____________________
samtliga nämnder
klk- kanslichefen
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§ 129

Ökad information och marknadsföring av Hässleholms
satsningar på boendeutveckling
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner att genom en bilaga i Sydsvenska Dagbladet samt i
tidningen Norra Skåne informera och marknadsföra nya boende- och kulturprojekt
samt designade valstugor. Målgrupp är invånare i Sydvästra Skåne och Hässleholms
kommun.
2. Kommunstyrelsen godkänner finansiering av ovanstående tidning med 230 000
kronor genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm har genom målmedvetna strategiska satsningar på bla Kulturhuset, Norra
Station, Hovdala, Trädhuset, Europaforum, Siesta, Pompeji, Cabaret fått omvärlden,
investerare och byggare att intressera sig för att vilja satsa på nya spännande projekt i
Hässleholm.
För att ytterligare öka omvärldens intresse för Hässleholms kommun, där det händer
spännande saker, skapas till valrörelsen Sveriges snyggaste valstugor, de nya
demokratiska mötesplatserna. Det kommer att hjälpa till att skapa uppmärksamhet för
kommande investeringar och byggprojekt
För att sprida information och marknadsföra Hässleholm behövs riktad marknadsföring
i form av en tidning till medborgare i kommunen. Syftet är att marknadsföra och
profilera Hässleholms kommun med fokus på utveckling genom att berätta om de
designade valstugorna, aktuella byggplaner och även lyfta fram att Hässleholm
Kulturhus fyller 10 år.
Tidningen produceras som en 16-sidig tabloidbilaga och distribueras med Sydsvenska
Dagbladet och Tidningen Norra Skåne den 27 augusti.
Därtill produceras en överupplaga för egen spridning. Kommunikations- och
marknadsstaben ansvarar för projektledning och framtagandet.
Total kostnad för produktion, tryck samt distribution beräknas till 230 tkr Finansiering
sker genom KS oförutsedda.
____________________
klk - utvecklings- och planeringsstab
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§ 130

Avtal med Hässleholm Teknik AB om finansiell samordning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner avtal om finansiell samordning med Hässleholm Teknik
AB.
Beskrivning av ärendet

Den 26 april 2010 beslutade kommunfullmäktige, § 37, om bolagsordning, ägardirektiv
och huvudprinciper för slutreglering för tekniskt bolag i Hässleholms kommun. Bland
annat fastställde kommunfullmäktige (punkt 3 i beslutet) huvudprinciper för
slutreglering mellan kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och
personal och uppdrog (punkt 5) till kommunstyrelsen att, i enlighet med av
kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, för Hässleholms kommuns räkning
besluta om och ingå avtal gällande Hässleholm Teknik AB:s verksamhet.
Som en av huvudprinciperna rörande ekonomi bestämdes att bolaget skulle ha en
kreditram i kommunens koncernkonto på 10 miljoner kronor.
Ett avtal behöver upprättas mellan bolaget och kommunen i vilket de närmare villkoren
för kreditgivningen bestäms. Ett för slag har upprättats av redovisningsenheten.
Villkoren är identiska med de villkor som gäller mellan kommunen och övriga bolag.

____________________
Hässleholm Teknik AB
klk – kommunjuristen
klk – kommunchefen
klk - redovisningschefen
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§ 131

Optionsavtal på Bestotomten, Stoby
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Optionsavtal inom exploateringsområdet Besto i Stoby med EG-Bygg AB
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

För området Besto, Stoby 41:32 i Stoby finns en nyligen lagakraftvunnen detaljplan
som tillåter byggnation av bostäder. Området ligger centralt beläget i Stoby och den
utbyggnad som kan ske bör bli ett lyft för centrala orten. Ett förslag till optionsavtal har
upprättats med EG-Bygg AB. Exploatören har visat skisser på en tätare bebyggelse i
enplan.
____________________
klk- exploateringsavdelningen
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