SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-03-25
Plats och tid

Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50

Beslutande

Urban Widmark (m) ordförande
Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande
Tommy Nilsson (s)

Ledamöter

Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Ekonomichef Bengt-Arne Persson
Stadsbyggnadschef Leif Berg
Exploateringschef Eva Blosfeld
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Lars-Göran Wiberg

Justeringens plats, tid

Kommunledningskontoret/ 2009-03-27

Justerade paragrafer

§§ 87 - 92

Underskrifter Sekreterare

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

Ordförande

Justerare

………………………………….
Urban Widmark

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

Lars-Göran Wiberg

1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-03-25
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag

2009-03-25

Datum då anslaget
sätts upp

2009-03-27

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2009-04-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2009……….

_____________________________________________________________

2 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

3 (10)

Diarienummer

2009-03-25
2009/273

041

§ 87

Ändrade budget ramar samt anställningsstopp
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Anställningsstopp, exklusive semestervikarier under juni-augusti införs från och med
den 14 april 2009. Samtliga vakanta tjänster ska prövas av förvaltningschefen innan tillsättning får ske.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Neddragning av samtliga nämnders nettoramar 2009, exklusive omsorgsnämnden, ska
ske med 1 procent. Neddragningen beräknas på den av kommunfullmäktige antagna
budgeten i november 2008. Utöver nämnda neddragning ska ytterligare neddragning på
2 procent ske på samtliga nämnders planeringsramar 2010 och 2011.
Respektive nämnd/förvaltning ska redovisa genomförda och planerade åtgärder för
2009 avseende beslutet senast den 30 juni 2009.
Det uppmanas till en allmän återhållsamhet, fortsatta rationaliseringar och anpassningar
till de lägre budgetramarna.
Reservation

Tommy Nilsson, s, deltar inte i beslutet.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-25
§ 87 forts
Beskrivning av ärendet

Den nya kraftigt nedreviderade skatteunderlagsprognosen som kom den 19 februari
2009 innebär att kommunens budget för 2009 är underbalanserad med 11,2 mnkr. Samtidigt har den första prognosen från de största nämnderna kommit in och där visar omsorgsnämnden ett underskott på 17,2 mnkr och tekniska nämnden ett underskott på 0,8
mnkr. Totalt ser det just nu ut som om kommunen går med ett underskott 2009 med
29,2 mnkr. Med hänsyn till detta måste vissa åtgärder vidtas. Det föreslås att samtliga
nämnders nettoramar 2009, exklusive omsorgsnämndens, ska nedrevideras med 1 procent (se bilaga). Neddragningen beräknas på den av kommunfullmäktige antagna budgeten i november 2008. Utöver nämnda neddragning på 1 procent föreslås att ytterligare
en neddragning på 2 procent sker på samtliga nämnders planeringsramar 2010 och
2011.
Dessutom föreslås ett anställningsstopp, exklusive semestervikarier under juni-augusti,
att gälla från och med den 14 april 2009. Samtliga vakanta tjänster ska prövas av förvaltningschefen innan tillsättning får ske.
_____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben
samtliga nämnder
kommunchefen

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-25
2009/213

049

§ 88

Övre Almaåns samfällighetsförening – begäran om förskott
avseende 2011 års utdebitering
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja Övre Almaåns samfällighetsförening kommunalt bidrag på 290 000 kronor att utbetalas med 145 000 kronor vardera
åren 2009-2010.
2009-års bidrag ska finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader
och 2010-års bidrag ska finansieras ur tekniska nämndens budget där 300 000 kronor
finns avsatt i en pott ur vilken föreningar kan ansöka om medel till strand- och vattenvårdsprojekt.
Beskrivning av ärendet

Övre Almaåns samfällighetsförening (ÖAS) förvaltar övre avdelningen av vattenanläggningen i Almaån. Kommunens fastighetsinnehav inom båtnadsområdet gör att
kommunens andel i ÖAS är 58 %.
Vid ÖAS årsmöte den 31 mars 2009 kommer en verksamhetsplan samt en budget för tiden fram till nästkommande årsmöte 2011 att presenteras för medlemmarna. För att
undvika ett omfattande administrativt arbete 2009 för en utdebitering anhåller ÖAS om
ett förskott om 290 000 kronor. Förskottet kommer att avräknas från kommunens andel
av kostnaderna vid 2011 års utdebitering.
_____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
klk – redovisningsenhet
Tn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-25
2009/239

059

§ 89

Ramavtalsupphandling av skrivare, kopiatorer och tjänster
2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Fullmakt lämnas åt VHS att genomföra ramavtalsupphandling avseende skrivare,
kopiatorer och tjänster.
Beskrivning av ärendet

Upphandlingen sker i samverkan mellan Kammarkollegiet och VHS (Verket för högskoleservice) där VHS är avtalspart och därmed upphandlande myndighet.
Upphandlingen omfattar ett brett sortiment av skrivare och kopiatorer, multifunktionella
varianter av dessa, faxar samt enklare skannrar. Upphandlingen omfattar således produkter från ”enkla” bläckstråleskrivare till ”tunga” sidskrivare/kopiatorer med kapacitet
större än 100 s/m. Fokus i upphandlingen kommer att vara de produkter och tjänster
som är mest frekventa hos avroparna. Även tillbehör, förbrukningsmaterial samt relevanta tjänster omfattas av upphandlingen.
Avtalsperioden för de nya ramavtalen planeras att bli 2 år med en förlängningsmöjlighet
på upp till 2 år.
Ekonomi- och personalavdelningen, Upphandlingsenheten rekommenderar att Hässleholms kommun deltar i upphandlingen.
_____________________
Sänt till:
klk – upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-25
2009/238

050

§ 90

Posttjänster – förlängning av avtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtalen med Posten och Parajett förlängs till och med 2010-10-31.
Beskrivning av ärendet

Nuvarande avtal mellan Posten, Parajett i samverkan med kommunerna i
Skåne/Kommunförbundet Skåne samt ett flertal kommunala bolag, förlängdes under
2008 med 1 år fram till 2009-10-31. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-0319, § 68.
Enligt nuvarande RAM-avtal kan ytterligare en förlängning göras fram till 2010-10-31.
Begäran om förlängning ska göras senast 6 månader innan avtalets utgång.
Kommunförbundet Skåne föreslår att möjligheten till förlängning till
2010-10-31 nyttjas.
Ekonomi- och personalavdelningen rekommenderar att avtalen med Posten och Parajett
förlängs tom 2010-10-31.
__________________
Sänt till:
klk – upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-25
2009/271

050

§ 91

Maskindiskmedel – förlängning av avtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med Rekal AB, Gnesta beträffande maskindiskmedel för tiden 2009-05-01 – 2010-04-30 med
rätt för köparen att förlänga avtalet ytterligare ett år.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet med Rekal AB beträffande maskindiskmedel upphör att gälla
2009-04-30.
Beslut togs i kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-08, § 252 att förlänga gällande
avtal till 2009-04-30 avseende maskindiskmedel, med möjlighet för köparen att med ett
år i taget förlänga avtalet ytterligare två år.
Samråd har skett med 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

2009-03-25
2009/241

059

§ 92

Ramavtalsupphandling av eFörvaltningstjänster, drifttjänster
och programprodukter för säker kommunikation
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Fullmakt lämnas åt Kammarkollegiet att genomföra upphandlingen av ovanstående
ramavtalsupphandling avseende eFörvaltningstjänster, drifttjänster och programprodukter för säker kommunikation.
Tilldelningsbeslut godkänns enligt Kammarkollegiets rekommendationer efter genomförd upphandling.
Beskrivning av ärendet

Kammarkollegiet inbjuder Hässleholms kommun att delta i följande upphandlingar.
1. eFörvaltningstjänster
Upphandlingen avser att underlätta och sänka kostnaderna för offentliga organisationers
anskaffning, utveckling, drift och användning av e-tjänster och stödja standardiserade
lösningar för ett säkert och effektivt informationsutbyte.
Upphandlingen av eFörvaltningstjänster omfattar tjänster och konsultstöd och kommer
troligen att ha följande indelning av tjänster:
1 Kundstödjande tjänster
2 Handläggningsstödjande tjänster
3 Infrastrukturella tjänster
4 Införandestödjande tjänster inkl konsultstöd
Ramavtalens giltighetstid planeras till 4 år, med option på 2 års förlängning.
2. Drifttjänster
Upphandlingen av drifttjänster syftar till att tillgodose offentliga sektorns behov av
drifttjänster inom IT-området.
Upphandlingen omfattar drift av servrar, lagring, nätverk och arbetsplatser, på-platssupport och s.k. Service Desk, uppdelat på olika tjänsteområden.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-25
§ 92 forts

3. Programprodukter för säker kommunikation (SHS - Spridning och hämtningssystem)
Upphandlingen syftar till att tillgodose förvaltningens behov av SHS-produkter. Upphandlingsområdet omfattar programprodukter för säkert och pålitligt informationsutbyte
enligt konceptet SHS.
Dessutom upphandlas tilläggsprodukter för integration med verksamhetssystem samt
utvecklingsstöd i form av konsult- och utbildningstjänster.
Ramavtalen tecknas på 2 år, med option på 2 års förlängning.
IT-driftavdelningen rekommenderar att Hässleholms kommun deltar i upphandlingen.
____________________
Sänt till:
klk - upphandlingsenheten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

