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Diarienummer

2009-06-17
2009/501

250

§ 168

Förtydligande av arbetsrutiner i gemensamma exploateringsprojekt mellan exploateringsavdelningen och tekniska
kontoret
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna rutinerna enligt upprättad tjänsteskrivelse.
Beskrivning av ärendet

För att underlätta för kommunstyrelsen och tekniska nämnden och dess förvaltningar att
följa de ekonomiska mellanhavanden som uppstår vid arbete med exploateringsprojekt
där tekniska kontoret utför ett antal kostnadskrävande arbeten åt exploateringsavdelningen har rutiner utarbetats. Det är meningen att det från starten av ett exploateringsprojekt skall finnas enkla och tydliga möjligheter att se hur projektet utvecklas ekonomiskt.
Bilaga: Tjänsteskrivelsen
_____________________
Sänt till:
klk – expl.chef
Tn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
2009/492

257

§ 169

Förköpsrätt av fastigheten Hässleholm Hästveda 107:14
(Förköpslagen 1967:868)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte utnyttja förköpsrätten beträffande
fastigheten Hässleholm Hästveda 107:14.
Beskrivning av ärendet

Till Hässleholms kommun har inkommit en begäran om yttrande om förköpsrätten
angående fastigheten Hässleholm Hästveda 107:14. Fastigheten har typkod 223 (småhusenhet med lokaler), areal 1301 m² och taxeringsvärdet är 382 000 kronor.
_____________________
Sänt till:
sökande

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
2009/490

252

§ 170

Anmälan om förvärv enligt lagen (1975:1132) om förvärv av
hyresfastigheter m m (tillståndslagen) beträffande
fastigheterna Vannaröd 49:1, Vannaröd 2:71, Björnen 1,
Tyringe 2:169, Hästveda 14:53, Hästveda 103:9 och
Apotekaren 2
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte begära förvärvsprövning beträffande
fastigheterna.
Beskrivning av ärendet

Till Hässleholms kommun har inkommit en anmälan om fusion. Följande fastigheter
överlåts från FX Fastigheter AB till Ex-Men AB:
Vannaröd 49:1
Vannaröd 2:71
Björnen 1
Tyringe 2:169
Hästveda 14:53
Hästveda 103:9
Apotekaren 2
_____________________
Sänt till:
klk – exploateringschef

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
2009/477

040

§ 171

Avtal mellan Hässleholms kommun och kulturföreningen
Markan
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för komplettering av
avtalet med:
1. Eventuell neddragning av bidraget med 10 %.
2. Att drogpolicy ska tillämpas åtminstone vad gäller fritidsgårdsverksamheten.
3. En formulering om utvärdering som kan vara gemensam för alla föreningar.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S), yrkar återremiss av ärendet för översyn av förslaget till avtal.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på att ärendet ska återremitteras och finner att det ska
återremitteras.
Beskrivning av ärendet

Företrädare för kulturförvaltningen och kulturföreningen Markan har haft överläggningar om ett nytt avtal. Avtalet innebär att föreningen årligen under perioden den 1 januari 2010 – den 31 december 2014 får ekonomiska bidrag av kommunen samt rätta att
nyttja ”Markanbyggnaden” med tillhörande markområde på fastigheten 88:1. Det årliga
bidraget är enligt förslaget 1 578 000 kronor fördelat på två utbetalningar. Den första
utbetalningen med 789 000 kronor (hälften) sker utan vidare åtgärd i januari. Den andra
utbetalningen sker den 31 maj under förutsättning att vissa villkor, som närmare framgår av avtalsförslaget, är uppfyllda. Utbetalningen kan jämkas beroende på verksamhetens utfall, kvalité och måluppfyllelse. Den andra utbetalningen kan således bli mindre
än 789 000 kronor.
Företrädare för föreningen har vid underhandskontakt anfört att man i stort är nöjd med
förslaget till avtal, men anser att det inte bör finnas en möjlighet att jämka den andra utbetalningen.
Kulturförvaltningen anser att det är viktigt att det finns en möjlighet att jämka den andra
utbetalningen för att kunna öka möjligheterna till att avtalet följs.
Kommunledningskontoret bedömer att kulturföreningens förslag till avtal, men den
möjlighet till uppföljning som det innehåller, är lämpligt och föreslår därför att det godkänns.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
§171 forts

2009/477
____________________
Sänt till:
Kn
klk – kommunjuristen

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
2009/476

026

§ 172

Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid godkänns och börjar gälla från och med den 16
november 2009.
I samband med att rökfri arbetstid införs ska arbetsgivaren erbjuda tobaksavvänjning till
den som vill sluta röka.
Förslag till hur riktlinjerna även ska kunna tillämpas på de kommunala bolagen ska utarbetas.
Beskrivning av ärendet

I ett upprop från Sveriges Kommuner och Landsting uppmanas kommuner att följa
landstingens initiativ att införa en stödjande miljö där arbetstiden är rökfri.
Då vi inom Hässleholms kommun aktivt verkar för att utveckla det hälsofrämjande arbetet är det inte längre förenligt att tillåta rökning på arbetstid. Frågan har diskuterats i
KS AU den 2 juni 2008, presenterats i kommunens centrala samverkansgrupp samt diskuterats vid ett seminarium om rökfri arbetstid den 20 november 2008.
Efter det att KS vid årsskiftet införde rökfria entréer, fönster och friskluftsintag vill vi
nu ta nästa steg och upprätta en kommunövergripande riktlinje, inkluderande bolagen,
gällande rökfri arbetstid.
Hässleholm kommun bedriver sedan några år tillbaka ett framgångsrikt och i många
stycken unikt arbete för att utveckla en hälsofrämjande organisation. I kommunens personalpolicy anges ”Personalpolitiken skall främja kommunens verksamhet och bidra till
utveckling och effektivitet”. Vidare sägs det att ”Arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt och inriktas på förebyggande och hälsobefrämjande insatser som leder till god
hälsa”. För att öka andelen långtidsfriska inom kommunen är en minskning av rökning
väsentlig då det är den enskilt största påverkbara risken för ohälsa.
Enligt olika rapporter som bland annat Folkhälsoinstitutet står bakom framgår det att tre
av fyra rökare egentligen vill sluta röka. Ett av de mest framgångsrika sätten att minska
rökning bland befolkningen är att begränsa möjligheten att röka. På samhällsnivå har
man de senaste åren tagit stora kliv framåt och fått stor acceptans för rökfria miljöer
bland annat genom att restauranger och krogar blivit rökfria.
Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
§ 172 forts

2009/476

026

Med anledning av detta och för att tydligt visa att vi som arbetsgivare vill skapa möjligheter för personalen att förbättra eller bibehålla sin hälsa, önskar vi upprätta en kommunövergripande riktlinje gällande rökfri arbetstid.
Tobak är ett av de största hoten mot människors hälsa. Många sjukdomar är förknippade med rökning, däribland cancer, hjärt-kärlsjukdom och KOL. Förutom att ge svåra
sjukdomar är nikotin dessutom starkt beroendeframkallande och sänker konditionsförmågan.
Att sluta röka är ett personligt beslut som arbetsgivaren inte kan påtvinga någon anställd. Genom att införa rökfri arbetstid kan arbetsgivaren däremot aktivt möjliggöra
och underlätta för ett rökfritt liv under en stor del av dagen.
Härmed skärper man också arbetsgivarens befintliga ansvar för att arbetstagare, mot sin
vilja, utsätts för tobaksrök¹.
Utöver detta kan läggas till ytterligare värden, bland annat att såväl besökare som vårdtagare, elever med flera inte ska behöva utsättas för tobaksrök. Kommunen kan på detta
sätt även vara ett gott exempel gentemot andra företag i samhället för hur medarbetares
hälsa och arbetskapacitet kan ökas.
Vi ställer oss även bakom det nationella folkhälsoarbetet med rökfria miljöer. Rökfria
miljöer spelar en viktig roll för att minska antalet rökare och rökningens skadeeffekter
samt motverka antalet nya rökare. En rökfri arbetstid minskar även återfallsrisken för
tidigare rökare.
Det har diskuterats om även snus ska omfattas, så kallad tobaksfri arbetstid. Eftersom
snuset inte påverkar omgivningen på samma sätt som rökning och för att det vetenskapliga underlaget kring hälsorisker inte är så starkt som för rökning, anser vi det inte i
dagsläget motiverat att införa tobaksfri arbetstid. Däremot är det självklart att de snusare som önskar hjälp med att sluta snusa ska erbjudas samma stöd som rökare får.
____________________
Sänt till:
klk – personalstab

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
2009/475

312

§ 173

Trafiksäkerhetsåtgärder, riksväg 24, Hörja
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera GC-väg genom Hörja samt att finansieringen sker genom att ianspråkta högst 250 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
Anslaget ska tillföras tekniska kontorets driftbudget.
Beskrivning av ärendet

Vägverket planerar att genomföra kollektivtrafikåtgärder i Hörja under 2009. I samband
med detta arbete är det lämpligt att underhållsasfaltera riksväg 24 samt bygga en GCväg genom Hörja. Vägverket är väghållare för riksväg 24 och svarar för drift och underhåll samt vinterväghållning.
En förutsättning för att vägverket ska anlägga GC-vägen är att kommunen bidrar med
50 % av byggkostnaden, dock högst 250 000 kronor.
Ett av de nuvarande kriterierna för att en anläggning enligt god redovisningssed ska
vara en investering och efter färdigställandet läggas på balansräkningen är att kommunen ska äga anläggningen. Eftersom vägverket kommer att vara väghållare även för
GC-vägen är kommunen i juridisk mening inte ägare.
Enligt ekonomistabens uppfattning är medfinansieringen med nuvarande regelverk av
GC-vägen i Hörja ett driftbidrag till vägverket.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben
klk – redovisningsavdelningen
Tn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
2009/484

041

§ 174

Planeringsramar för budget 2010 och flerårsplan 2011-2012
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Planeringsramarna för 2010-2012 antas för drift enligt bilaga.
Liggande plan för investeringarna ska gälla för 2010-2011 och ramen för 2012 ska behandlas under hösten 2009.
Samtliga förvaltningar/nämnder ska senast den 28 augusti 2009 lämna in bilaga 2, underlag till ökade driftkostnader, för alla investeringar som finns upptagna i investeringsplanen. Bilaga 2 ska lämnas till ekonomistaben.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), yrkar bifall till framlagt förslag.
Reservation
Tommy Nilsson, (S), deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april att samtliga nämnders nettoramar 2009, exklusive omsorgsnämndens, skulle nedrevideras med 1 procent. Neddragningen beräknas
på den av kommunfullmäktige antagna budgeten i november 2008. Utöver nämnda
neddragning på 1 procent beslutades även att ytterligare en neddragning på 2 procent
skulle ske på samtliga nämnders planeringsramar 2010. Denna nedrevidering gjordes på
grund av den nya kraftigt nedreviderade skatteunderlagsprognosen som kom den 19
februari 2009 och som innebar att skatteintäkterna för kommunen skrevs ner med 33
mnkr för 2009, 69 mnkr för 2010 och 90 mnkr för 2011. Denna neddragning av ramarna ska fortsättningsvis gälla och förslag till planeringsramar för 2010-2012 framgår
av bilaga 1.
För investeringsramarna ska liggande plan gälla för 2010-2011 och ramen för 2012 behandlas under hösten.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
§ 174 forts

2009/484

041

För att få en tydligare bild över ökade driftkostnader i samband med investeringar ska
samtliga förvaltningar/nämnder för alla upptagna investeringar i planen, både 2010 och
2011, ange anslagstyp, investeringsbelopp, beräknad ianspråktagandedatum, avskrivningstid, övriga driftkostnader exklusive avskrivning och internränta. Bilaga 2 ska fyllas i och lämnas in senast den 28 augusti 2009. Investeringarna kommer inte att godkännas om inte bilagan är ifylld.
Den 23 april kom en ny skatteunderlagsprognos som innebar ytterligare nedrevidering
med 27 mnkr 2009, med 10 mnkr 2010 och 40 mnkr 2011. Några ytterligare åtgärder
föreslås inte i nuläget.
Med liggande förslag till planeringsramar och de förändringar som är gjorda på finansförvaltningen är budgeten för 2010 underbalanserad med 5,9 mnkr och för 2011 och
2012 med 43,8 mnkr respektive 71,4 mnkr.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
samtliga förvaltningar/nämnder

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
2009/173

007

§ 175

Revisionsrapport ”Granskning av pensionsmedelsförvaltningen – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar till revisionen som sitt eget.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har granskat pensionsmedelsförvaltningen 2008 och har en del synpunkter.
Kommunledningskontorets ekonomistab har upprättat ett svar över lämnade synpunkter.
____________________
Sänt till:
revisionen
klk – ekonomistab

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
2009/480

042

§ 176

Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2008 – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar svaret till revisionen som sitt eget.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), och Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har granskat årsredovisning 2008 och har lämnat synpunkter. Kommunledningskontorets ekonomistab har upprättat ett svar över lämnade synpunkter.
____________________
Sänt till:
revisionen
klk – ekonomistab

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
2006/226

269

§ 177

Tillstånd till överlåtelse av lös egendom (vinschaggregat för
segelflygplan)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Hässleholms Flygklubb ges tillstånd att sälja klubben tillhörigt vinschaggregat av fabrikat SVABO V-310 launching system för segelflygplan. Kommunen ska underrättas om
verkställd försäljning.
Beskrivning av ärendet

I beslutsförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 3 februari 2009, §
33, anfördes följande.
Hässleholms Flygklubb (HFK) har hos kommunen ansökt om tillstånd att sälja klubben
tillhörig vinsch och som grund för ansökan huvudsakligen anfört att klubben inte använder vinschen längre eftersom klubben inte längre är aktiv inom segelflyg. – Vid underhandskontakt har framkommit att klubben numera endast har motorflygplan.
Av utredningen i ärendet har vidare framkommit bland annat följande. Genom överenskommelse i december 2005 överlät kommunen till HFK såsom gåva den nu aktuella
vinschen. Den 6 mars 2006 avtalades såsom ett tillägg till överenskommelsen att ”Flygklubben får inte utan kommunens skriftliga godkännande överlåta äganderätten till
vinschaggregatet och ej heller (annat än tillfälligt) flytta detta till annan plats än inom
flygplatsområdet (Bokebergs Flygplats).”
Hässleholms Flygklubb ingick 1998 ett arrendeavtal med kommunen innebärande att
klubben fick nyttjanderätten till ”flygplatsfastigheten” Vinslövs-Boarp 42:1 (Bokeberg).
Upplåtelsen skedde för att på arrendestället bedriva flygverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Arrendeavtalet gäller enligt uppgift fortfarande.
I skrivelser år 2006 till kommunen har dåvarande Göinge Segelflygklubb (GS) begärt
att klubben skulle ges rätt att använda Bokebergs flygplats och den nu aktuella vinschen. Som svar på skrivelserna har kommunen beslutat att skrivelserna inte skall föranleda någon åtgärd av kommunen.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-06-17
§ 177 forts

2006/226

269

Vid underhandkontakt, i anledning av HFK:s nu aktuella ansökan, med Peter Davidsson, dåvarande ordförande i GS, har denne anfört bland annat följande. GS, som numera kallas Going Soaring, har tidigare bedrivit verksamhet på Bokeberg. HFK arrenderade flygfältet, men tillät GS att använda det och vinschen. Efter en tid fick man inte
vara kvar och flyttade då verksamheten till Sövde flygfält. GS kan tänka sig att köpa
vinschen, men det förutsätter att man får bedriva sin verksamhet på Bokeberg, eftersom
vinschen inte kan användas på Sövde flygfält.
Bedömning
HFK har ensam nyttjanderätten till Bokebergs flygfält. Klubben har inte längre användning för det vinschaggregat som finns där och som klubben äger. Eftersom vinschen
inte används och, såvitt nu kan bedömas, inte heller kommer att användas av klubben
inom överskådlig framtid, framstår det som mest ändamålsenligt att den säljs. Begärt
tillstånd skall därför meddelas.
Ärendet har återremitterats med motiveringen att arbetsutskottet ansåg att det behövdes
ett yttrande från segelflygklubben i dess nuvarande skepnad.
Underhandskontakt har tagits med Mikael Randau, som är styrelseordförande i Kristianstads Segelflygklubb, tidigare Going Soaring. Han har därvid lämnat följande upplysningar. Klubben har nu ett s k självstartande segelflygplan med motor och har därför
inte något behov av att dra upp det i luften och alltså inte heller något behov av en
vinsch. Klubben har inte något emot att HFK ges tillstånd att sälja vinschen; tvärtom är
det bara bra om de kan sälja den istället för att den står och rostar sönder.
Mot bakgrund av de uppgifter som Kristianstads Segelflygklubb har lämnat föreslås att
begärt tillstånd ges.
____________________
Sänt till:
klk – kommunjuristen
Hässleholms flygklubb

Justering
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Diarienummer

2009-06-17
2009/355

048

§ 178

Komplettering av beslutet i § 149/2009 angående
verksamhetsbidrag

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja fritidsnämnden en ökning av ramen
för verksamhetsbidrag för 2009 med 484 600 kronor.
Tillskottet finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
Beskrivning av ärendet

Ärendet om tilläggsanslag för verksamhetsbidrag 2009 behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03, § 149. Beslutet blev att fritidsnämnden beviljades en ökning av ramen. Av ekonomistaben föreslagen finansiering föll dock bort i den slutliga
utskriften. Komplettering av beslutet behövs därför. Utöver tidigare fattat beslut med
lydelsen ”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja fritidsnämnden en ökning
av ramen för verksamhetsbidrag för 2009 med 484 600 kronor” föreslås även följande
beslut i ärendet: ”Tillskottet finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov.”
Ovan anges det kompletta förslaget till beslut.
____________________
Sänt till:
klk – ekononmiavd

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

