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Diarienummer

2009-04-22
2009/305

050

§ 121

Ramavtal för samverkan mellan räddningstjänster i Skåne län
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat ramavtal för samverkan mellan
räddningstjänsterna i Skåne län.
Beskrivning av ärendet

Samarbetet eller samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne har en lång historia. I
samband med regionbildningarna på 80-talet bildades ett regionsforum med
representanter för de olika regionerna.
I samband med länssammanslagningen 1997 skapades förutsättningar för ett mer
organiserat samarbete. Ett Räddsam Skåne bildades och deras uppgift är att bereda
frågor till räddningsfullmäktige. Detta fullmäktige träffas två gånger per år där Skånes
räddningschefer tar beslut om gemensamma angelägenheter. För att realisera beslut och
bearbeta frågorna på en mer konkret nivå finns arbetsgrupper inom särskilda områden
som till exempel ledning, skydd och säkerhet och olyckor med farliga ämnen.
Samarbetet eller samverkan har fungerat väl där införandet av gränslös räddningstjänst,
anskaffande av gemensamma resurser, utveckling av en gemensam ledningssyn och
stabsmodell varit speciellt framgångsrikt. Kommunförbundet Skånes engagemang i
denna Skåne samverkan mellan räddningstjänsterna har bidragit till ovannämnda
framgångar.
Samverkan mellan Skånes räddningstjänster är helt avgörande för att klara komplex
eller större räddningsinsats. Räddningstjänsterna i Skåne kan gränslöst utnyttja
varandras resurser och kompetenser i den skadeavhjälpande verksamheten men även
inom det förebyggande arbetet kan samverkan tillämpas.
Hela samarbetet bygger på en gemensam grund där kommunens särart, unika behov och
vilja att bidra skall tillgodoses. Resultatet av samarbetet ska vara professionellt och
kvalitetssäkrat samt känt. Samarbetet skall redovisas i en handlingsplan och omfatta
både samarbetet i det kommunala räddningstjänstområdet och med samverkande
partners.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-22
§ 121 forts

I samband med upprättande av instruktioner fastställer Räddningsfullmäktige
gemensam fördelning och uttag av uppkomna kostnader. Naturligtvis kan varje
kommuns räddningstjänst beroende på den egna budgeten eller tilldelad ram välja att
samverka.
_____________________
Sänt till:
rtj

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-22
2009/313

003

§ 122

Sotningstaxa - antagande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ny sotnings- och brandskyddstaxa för 2009, som
bygger på ett avtal om sotningsindex mellan Svenska Kommunförbundet och
skorstensfejarmästarna.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommunfullmäktige har sedan 2004 beslutat att följa och tillämpa
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Taxorna för sotning
och brandskyddskontroll är indexuppräknade med 3,14% och börjar gälla från och med
2009-04-01.
_____________________
Sänt till:
rtj
kfs

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-22
2009/322

291

§ 123

Förskola och eventuell skolverksamhet i Stralsunds lokaler,
Garnisonen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner att det i Stralsunds lokaler inrättas verksamhet med
preliminär inriktning, förskola för 45-50 barn, förskoleklass, grundskola årskurserna 1-3
samt fritidshem.
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras ekonomiskt för den merkostnad som
uppstår med anledning av detta.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar bifall med komplettering beträffande ekonomin.
Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-10-23, § 152 att 20 nya förskoleplatser
skulle inrättas under våren 2009 i Stralsunds lokalen, en före detta skolbyggnad på
Garnisonen.
Stralsund ägs och förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget Hässleholms
Industribyggnads AB.
Byggnationen av bostäder inom området Hassellunden samt den planerade
byggnationen på området Finjasjöpark innebär att barnantalet inom nuvarande
skolområde 3, Väster kommer att öka successivt.
_____________________
Sänt till:
Bun
klk – ekonomienhet

Justering
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LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-22
2006/624

101

§ 124

Motion om krav på skadestånd vid vandalisering – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet

Lars-Ivar Ericson (C), har inlämnat en motion om att kommunen skall utarbeta en
policy för hur vandalisering på kommunal egendom ska beivras.
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 68/2007 yttrat sig och tillstyrkt motionen.
Tekniska nämnden har enligt § 30/2009 yttrat sig och meddelar att tekniska kontoret
arbetar med bekämpning av klotter och skadegörelse enligt egen intern policy.
Tekniska nämnden stödjer initiativet att Hässleholms kommun utarbetar en policy för
hur vandalisering på kommunen egendom ska beivras och deltar gärna i arbetet med
framtagandet av en kommunövergripande policy gällande klotter och skadegörelse.
____________________
Sänt till:
Tn
Bun

Justering

UW
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-22
2008/401

101

§ 125

Motion angående om- och tillbyggnad av Grönängsskolans
gymnastiksal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till dels
kommunledningskontorets yttrande och dels till rådande budgetläge.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar avslag med hänvisning till rådande budgetläge och
kommunledningskontorets yttrande.
Tommy Nilsson (S), yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Lars-Göran Wibergs yrkande och dels
Tommy Nilssons yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder Lars-Göran Wibergs yrkande
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej”. Lars-Göran Wiberg och
Urban Widmark röstar ja och Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson (S), reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Tommy Nilsson (S), har inlämnat en motion om att Grönängsskolans gymnastiksal
snarast läggs in i lokalförsörjningsplanen och ganska tidigt för en snar om- och
tillbyggnad.
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsavdelning har yttrat sig enligt skrivelse
daterad 2008-06-30.
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 26/2009 yttrat sig och tillstyrker motionen.
____________________
Sänt till:
Bun
klk – lokalförsörjningsavd
Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-22
2009/116

019

§ 126

Planeringsinstrument för framtagande av lokalplan för
förskolor i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Lokalplanen antas såsom ett planeringsinstrument för lokalplanering av förändrat
förskolebehov inom Hässleholm.
Byggnadsnämnden via stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att årligen uppdatera
statistik samt genomföra analys av befolkningsprognoser och utbyggnadstakt i
planerade exploateringsområden.
Barn- och utbildningsnämnden via barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i
samråd med lokalförsörjningsavdelningen årligen analysera och bearbeta
byggnadsnämndens uppdaterade underlag till lokalplanen.
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden, barnoch utbildningsnämnden arbeta fram motsvarande lokalplaneringsinstrument för
förskoleplaneringen i övriga delar av kommunen.
Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjningsavdelningen tog våren 2008 initiativ till att påbörja fram-tagande av
ett planeringsinstrument som skall underlätta och förbättra arbetet med kommunens
långsiktiga investeringsplanering avseende sitt förskolebehov.
I samverkan mellan lokalförsörjningsavdelningen, stadsbyggnadskonto-ret, barn- och
utbildningsförvaltningen och FOJAB arkitekter i Lund AB (benämns fortsättningsvis
FOJAB) har arbetet med framtagandet av pla-neringsinstrumentet resulterat i en
Lokalplan för förskolor i Hässleholm, dat 2009-01-15.
Utöver statistiskt underlag så bygger planeringsinstrumentet på att man skall planera för
det förändrade föreskolebehovet genom att lägga för-bättrade prognoser avseende
utbyggnadstakt av nya bostadsområden, befolkningsutveckling och efterfrågan av
förskoleplatser.
Den nu framtagna lokalplanen har prioriterats till att omfatta Hässleholms stad med
omnejd men motsvarande planeringsinstrument bör även tas fram för kommunens
övriga områden.

Justering

UW
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-22
§ 126 forts

2009-01-29 ställde sig BUN bakom lokalplaneringsinstrumentet för sin fortsatta
planering och dimensionering av framtida förskolebehov.
FOJAB:s arbetsinsats har finansierats inom lokalförsörjningsavdelningens driftsbudget
för konsulttjänster.
____________________
Sänt till:
Bun
Bn
klk –lokalförsörjningsavd

Justering
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LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-22
2009/318

107

§ 127

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 – AV
Media Skåne
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Jäv
Urban Widmark (M), deltar på grund av jäv inte i överläggningen och i beslut i ärendet.
Lars-Göran Wiberg (C), tjänstgör som ordförande i detta ärende.
Beskrivning av ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne överlämnar bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2008 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna
och beställer om att dessa beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
____________________
Sänt till:
AV Media Skåne

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-22
2009/314

012

§ 128

Verksamhetsmål 2009 för nämnder och bolagsstyrelser
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder och bolagsstyrelser gällande år
2009 godkänns.
Arbetet med att ta fram lämpligt antal mål, i vissa fall reducerade, ska fortsätta.
Beskrivning av ärendet

Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ner de av Kommunfullmäktige beslutade
övergripande målen för 2009 till verksamhetsmål gällande för verksamhetsåret 2009.
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 måldokument 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 redovisa dessa till Kommunstyrelsen och inför
Kommunfullmäktige.
Tidsplanering målstyrning 2009
- Nämnderna ska ha tagit fram mätbara verksamhetsmål för återrapportering till KS
under februari 2009
- Första avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker till delårsrapport 2009
- Andra avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker till kvartalsrapport (30/9)
hösten 2009
- Sista avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker i samband med årsbokslut
2009
____________________
Sänt till:
Samtliga förvaltningar
Samtliga kommunala bolag

Justering
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Diarienummer

2009-04-22
2009/197

316

§ 129

Taxa pendlarparkering – antagande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändrad lydelse av ”Taxa för uttag parkeringsavgifter” antas.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utarbeta en modell
som passar för pendlare.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm är en knutpunkt för tågtrafiken i södra Sverige, vilket förhållande
kommunen aktivt arbetar med att marknadsföra. En viktig del i detta är en väl
fungerande pendlarparkering. Den befintliga, avgiftsfria pendlarparkeringen i kvarteret
Verkstaden fungerar dåligt på grund av att den i mycket stor utsträckning används som
boende- och arbetsplatsparkering.
I ett försök att komma till rätta med ovannämnda problem har tekniska nämnden dels
beslutat att utöka tillåten parkeringstid på nuvarande 24- och 48-timmarsparkering, att
fastställa taxa för parkering inom detta område till 10 kronor per dygn alternativt 50
kronor per vecka, samt att avgiftsbelägga parkering där under dygnets alla timmar och
veckans alla dagar.
Eftersom pendlarparkeringen inte fungerar på det sätt som var tänkt finns enligt
kommunledningskontoret anledning att göra den ändring av parkeringsavgifterna i
kvarteret Verkstaden som tekniska nämnden föreslagit.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs

Justering
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Diarienummer

2009-04-22
2009/216

026

§ 130

Jämställdhetsintegrering i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till att inleda ett arbete
med systematisk jämställdhetsintegrering inom kommunens verksamheter.
Beskrivning av ärendet

Jämställdhetsgruppen kommer att arbeta med en politisk strategi, antagen av Sveriges
Riksdag, Nordiska ministerrådet och EU, för att införliva ett jämställdhetsperspektiv
inom kommunens verksamheter.
____________________
Sänt till:
klk – personalstab

Justering
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Diarienummer

2009-04-22

§ 131

Instruktion till ombudet vid extra årsstämma med Hässleholm
Miljö AB
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner följande instruktioner:
Resultat och balansräkning godkänns.
Förslag till beslut avseende vinst/förlustdisposition enligt den fastställda
balansräkningen godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för tiden 2008-01-01--2008-1231 beviljas.
Årsarvode till styrelse, revisor och lekmannarevisorer godkänns.
Ombudet får dessutom i uppdrag att framföra kommunens krav, för att få en
koncerngemensam syn att inför nästkommande upphandling av revision ska gemensam
upphandling av revisorer genomföras.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm Miljö AB håller extra årsstämma den 27 april 2009.
____________________
Sänt till:
Tommy Nilsson
Hässleholms Miljö AB

Justering
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LGW

Utdraget bestyrkes

