SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-12
Plats och tid

Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.45

Beslutande

Urban Widmark (M) ordförande
Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande
Tommy Nilsson (S)

Ledamöter

Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Ekonomichef Bengt-Arne Persson
Personalchef Per-Olof Drottler
Stadsarkitekt Leif Berg
Exploateringschef Eva Blosfeld
Informationschef Hanna Gardell
Kanslichef Maj-Inger Carlsson
Utvecklingschef Diana Olsson
Karina Hansson, förvaltningschef
Sven-Olof Hoberg, utvecklingsledare
Carina Westerlund, miljöinspektör
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Laila Jeppsson, omsorgschef
Anders Servin, avdelningschef
Göran Karlsson, avdelningschef

Utses att justera

Tommy Nilsson

Justeringens plats, tid

Kommunledningskontoret/2009-08-27

Justerade paragrafer

§§ 180 - 195

Underskrifter Sekreterare

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

Ordförande

………………………………….
Urban Widmark

Justerare

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

Tommy Nilsson

1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-12
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag

2009-08-12

Datum då anslaget
sätts upp

2009-08-27

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2009-09-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2009……….

_____________________________________________________________

2 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

3 (22)

Diarienummer

2009-08-12
2009/575 615

§ 180

Kvalitetsredovisning 2008 för vuxenutbildningen i
Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kvalitetsredovisning 2008 för vuxenutbildningen i Hässleholms kommun godkänns.
Beskrivning av ärendet

Enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. skall
varje kommun, varje skola, årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led
i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Arbetet med
kvalitetsredovisningen ska främja kommunernas, bl.a. skolornas kvalitetsarbete och
därigenom bidra till att förverkliga utbildningens nationella mål. Kvalitetsredovisningen
syftar även till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse.
Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder kommunen, respektive skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. I kvalitetsredovisningen skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens
måluppfyllelse redovisas.
Inom förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling gäller förordningen om
kvalitetsredovisning de skolformer som regleras av Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. De aktuella verksamheterna inom förvaltningen har upprättat kvalitetsredovisningen.
_____________________
Sänt till:
ak

Justering
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Diarienummer

2009-08-12
2009/554 303

§ 181

Kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning –
upphävande av kommunfullmäktiges beslut
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva av kommunfullmäktige 1998-03-30 § 27
antagna bestämmelser för kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning från och med 2009-11- 01.
2. Ansökningar inkomna från och med detta datum prövas inte.
3. Ansökningar inkomna till och med 2009-10-31 ska prövas och kan, om bidrag är
berättigat, komma att utbetalas senast 2 år efter beslutsdatum.
4. Miljönämndens reglemente ändras i § 3 med anledning av ovanstående beslut.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommunfullmäktige antog 1998-03-30, § 27, ”Bestämmelser för kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning”. De första bestämmelserna i
denna fråga antogs av sammanläggningsdelegerade den 17 december 1973 och en revidering skedde den 25 november 1991. Ansvaret för administrationen av dessa bidrag
har lagts på miljönämnden. I miljönämndens budget finns 120 000 kronor (2009) avsatt
för ändamålet. Om denna summa inte räcker så kan underskottet regleras i bokslutet
varje år eftersom det är en verksamhet som miljönämnden inte själv kan påverka omfattningen av.
Miljönämnden har liksom alla andra nämnder fått i uppdrag att se över vilka verksamheter och kostnader som kan tas bort utan alltför vittgående konsekvenser och ser borttagande av kommunala bidrag till VA som en möjlig lösning.
Hässleholms kommun är unikt generös med utbetalning av kommunala bidrag för anordnande av enskilda VA-anläggningar. Med ökade reningskrav på enskilda avlopp och
förhållandevis låga anslutningsavgifter till kommunalt avlopp finns det stor risk att betydande belopp framöver måste utbetalas. Detta ska då vägas mot andra angelägna
kommande uppdrag.
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Diarienummer

2009-08-12
Forts. § 181

2009/554 303

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2009-06-16.
____________________
Sänt till:
Mn
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Diarienummer

2009-08-12
2009/409 612

§ 182

Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Osby
kommun Dnr 32-2009:1145 - yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Ärendet återremitteras.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar i första hand att ärendet ska avgöras idag och i andra hand att
det ska avslås.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Omröstning

Ordföranden ställer beträffande återremissyrkandet proposition på dels om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att det ska återremitteras.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som vill återremittera ärendet
röstar ja. Den som vill avgöra ärendet idag röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja.
Tommy Nilsson röstar nej.
Arbetsutskottet beslutar alltså att återremittera ärendet.
Reservation

Tommy Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-05-13 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Osby kommun.
Ansökan avser årligt intag på 40 elever fördelat på 11 specialutformade yrkesinriktade
program med start från och med läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en
omfattning av totalt 120 elever.
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker ansökan enligt § 89/2009.
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 28 augusti 2009.
Justering
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Diarienummer

2009-08-12
Forts. § 182

2009/409 612
____________________
Sänt till:
Skolinspektionen, direkt efter Ks 2/9 samt Bun:s beslut och yttr.
Bun
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Diarienummer

2009-08-12
2009/385 612

§ 183

Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Markaryds kommun Dnr 32-2009:1159 – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Ärendet återremitteras.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar i första hand att ärendet ska avgöras idag och i andra hand att
det ska avslås.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ärendet aska återremitteras.
Omröstning

Ordföranden ställer beträffande återremissyrkandet proposition på dels om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att det ska återremitteras.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som vill återremittera ärendet
röstar ja. Den som vill avgöra ärendet idag röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja.
Tommy Nilsson röstar nej.
Arbetsutskottet beslutar alltså att återremittera ärendet.
Reservation

Tommy Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-05-05 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Markaryds kommun.
Ansökan avser ett årligt intag på 4 elever på specialutformat program närliggande Elprogrammet och 4 elever på specialutformat program närliggande Energiprogrammet
med start från och med läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 24 elever.
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker ansökan enligt § 90/2009.
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 28 augusti 2009.
Justering
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Diarienummer

2009-08-12
Forts. § 183

2009/385 612
____________________
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Diarienummer

2009-08-12
2009/376 612

§ 184

Ansökan från Didaktus Skolor AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun
Dnr 2009:1235 – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Ärendet återremitteras.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar i första hand att ärendet ska avgöras idag och i andra hand att
det ska avslås.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Omröstning

Ordföranden ställer beträffande återremissyrkandet proposition på dels om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att det ska återremitteras.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som vill återremittera ärendet
röstar ja. Den som vill avgöra ärendet idag röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja.
Tommy Nilsson röstar nej.
Arbetsutskottet beslutar alltså att återremittera ärendet.
Reservation

Tommy Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-05-04 kommunen möjlighet att yttra sig över
ansökan från Didaktus Skolor AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstad kommun.
Ansökan avser ett årligt intag med 30 elever på Omvårdnadsprogrammet samt 30 elever
på Barn- och fritidsprogrammet med start från och med läsåret 2010/2011, fullt utbyggt
2012/2013 med en omfattning av totalt 180 elever.
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker ansökan enligt § 91/2009.
Kommunstyrelsen yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 28 augusti
2009.
Justering
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Diarienummer

2009-08-12
Forts. § 184

2009/376 612

____________________
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Diarienummer

2009-08-12
2009/165 101

§ 185

Motion angående terapihundar i äldreomsorgen – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen bifalls med hänvisning till omsorgsnämndens beslut § 75/2009 och med
kompletteringen att hänsyn ska tas till arbetsmiljön och risken för allergier.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD) har i motion begärt att omsorgsnämnden skulle få i uppdrag att utreda hur en verksamhet med terapihundar ska kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Hässleholm.
Omsorgsnämnden har besvarat motionen enligt § 75/2009. Motionen föreslås besvarad
med att verksamhet med terapihundar i form av besökshundar ska prövas vid Kaptensgården och Lyckåsa, med start hösten 2009 och utvärdering 2010. Ansvarig ska vara
enhetschefen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen besvaras med omsorgsnämndens beslut
och att omsorgsnämnden även beaktar arbets- och vistelsemiljön bland annat beträffande risken för allergier.
____________________
Sänt till:
On

Justering
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Diarienummer

2009-08-12
2009/299 007

§ 186

Revisionsrapport om granskning av omsorgstyngd och
bemanning – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Granskningsrapporten anses besvarad med kommunstyrelsens förslag och omsorgsnämndens svar § 101/2009 och överlämnas till revisorerna.
Beskrivning av ärendet

Revisorerna har granskat omsorgsnämnden beträffande omsorgstyngd och bemanning.
Omsorgsnämnden har enligt § 101/2009 svarat på revisorernas synpunkter och angett
åtgärder de avser vidta.
Kommunledningskontoret föreslår att omsorgsnämndens svar ska utgöra svar över rapporten.
____________________
Sänt till:
Revisorerna
On

Justering
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Diarienummer

2009-08-12
2009/574 040

§ 187

Pågatåg Nordost – Sösdala stationsområde
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Till tekniska nämnden anslås 850 000 kronor för att snarast upprätta anbudsunderlag
gällande anpassning av Sösdala stationsområde för pågatågstrafik.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 08-12-17 § 235 att ge tekniske chefen i uppdrag att detaljprojektera och ta fram arbetshandlingar för utbyggnad av plattformar med mera inom
Hässleholms kommun, som möjliggör pågatågstrafik – enligt projektet ”Pågatåg Nordost” – i tätorterna Sösdala, Ballingslöv, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö från och med
halvårsskiftet 2010. Det aktuella projekteringsarbetet ska finansieras med 1 Mkr ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda investeringar.
Tekniska kontoret arbetar med full kraft i enlighet med ovanstående beslut. För att
kontoret ska ha möjlighet att upprätta anbudsunderlag, inklusive detaljprojektering, för
att anpassa stationsområdet i Sösdala för pågatågstrafik (bl.a. ingår gång- och cykeltunnel under järnvägen) krävs ett ekonomiskt anslag utgörande 0,850 Mkr.
Det är mycket angeläget att ovan nämnda handlingar färdigställs fortast möjligt så arbetet med tunneln under järnvägen kan utföras under påsken 2010 i samband med att
banverket stänger all järnvägstrafik på detta spår i 4 dygn.
____________________
Sänt till:
tk
klk – ekonomiavd
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Diarienummer

2009-08-12
2009/535 040

§ 188

Myndighetskrav – hissar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska nämndens framställan om att
genomföra säkerhetshöjande åtgärder i hissar i kommunägda fastigheter samt finansieringen av åtgärderna hänskjuts till beredningen av budget 2010.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 4 juni 2009, § 46 att ansöka hos kommunstyrelsen om
ett anslag på 2,0 mnkr under vart och ett av åren 2010, 2011 och 2012. Anslagen ska
användas för att höja säkerheten i de hissar som finns i kommunägda fastigheter.
Under 2006 kom en ny lag som innebär att säkerheten i hissar ska höjas till europeisk
standard. För kommunens del rör det sig om 12 hissar, vara 6 måste byggas om helt.
Senast den 31 december 2012 ska åtgärderna vara genomförda.
Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomistaben att beslutet om att genomföra
säkerhetshöjande åtgärder i hissar i kommunägda fastigheter samt finansieringen hänskjuts till beredningen av budget 2010.
____________________
Sänt till:
Tn
klk – ekonomistab
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Diarienummer

2009-08-12
2009/573 040

§ 189

Ombyggnad av del av Kristianstadsvägen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Till tekniska nämnden anslås 1,4 miljoner kronor för samfinansieringsprojektet gällande
ombyggnad av Kristianstadsvägen enligt av tekniska kontoret och COOP Forum upprättat förslag.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Diskussioner har de senaste åren förts om att bygga om Kristianstadsvägen på delen
mellan korsningarna Norra/ Södra Kringelvägen och Mellanhedsvägen/ Löparevägen.
Tekniska kontoret har tillsammans med COOP Forum upprättat gestaltningsförslag med
utformning som båda parter accepterat. COOP Forum har vid olika tillfällen framfört
önskemål om in- och utfart från Kristianstadsvägen.
Tekniska kontoret har på uppdrag av kommunledningen tecknat samfinansieringsavtal
med COOP Forum innebärande att kostnaderna fördelas lika mellan parterna dvs. vardera part står för 50 % av kostnaderna dock får kommunens insats i projektet uppgå till
högst 1,5 Mkr.
Tekniska kontoret har kostnadsberäknat ovan nämnda ombyggnad till 2,8 Mkr, varav
parterna ska bekosta 50 % vardera (1,4Mkr).
Tekniska kontoret har möjlighet att påbörja ombyggnaden av Kristianstadsvägen efter
sommaren om ekonomiska medel (1,4 Mkr) anslås till projektet.
____________________
Sänt till:
Tn
klk – ekonomiavd
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Diarienummer

2009-08-12
2009/195 319

§ 190

Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark –
antagande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändring avseende kommunal författningssamling ”Taxa för upplåtelse av
torgplatser samt annan offentlig plats” – trottoarservering, daterad 2009-05-18 antas.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har upprättat ett nytt förslag angående taxa för uteservering och
upplåtelse av offentlig platsmark.
./. Bilaga: Taxan
____________________
Sänt till:
Tn
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Diarienummer

2009-08-12
2009/559 040

§ 191

Sänkning av avtalsförsäkringar 2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras med det
belopp som motsvarar minskningen av avtalsförsäkringen och ekonomistaben ska ta
hänsyn till denna minskning i prognosen i delårsrapporten.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Styrelsen för AFA Försäkring har beslutat att premierna för avtalsgruppsjuk-försäkring
(AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring sänks för hela 2009. AFA gör bedömningen
att kostnaderna för försäkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre än förutsett, till följd av den reformerade sjukskrivningsprocessen som medfört betydande
minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring. Den totala
sänkningen blir 0,84 procent från 40,98 procent till 40,14 procent. Enligt en grov uppskattning som ekonomistaben gjort handlar det om minskade kostnader på cirka 9 mnkr.
Den ekonomiska situationen 2009 är klart ansträngd och den senaste prognosen visade
på ett negativt resultat på -24,8 mnkr. Därför föreslår ekonomistaben att den minskning
av kostnaderna som sker ute på nämnderna/förvaltningarna i samband med minskningen av avtalsförsäkringar också regleras i nämndernas/förvaltningarnas budgetramar.
Hur mycket det innebär för varje nämnd/förvaltning kommer att plockas fram så fort
som möjligt, men på grund av semestertider så kommer det inte att vara klart innan
detta ärende ska lämnas in och därför menar ekonomistaben att det är viktigt att få ett
principbeslut på att ramarna ska justeras och att vi i prognosen i delårsrapporten ska ta
hänsyn till denna minskning.
____________________
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Diarienummer

2009-08-12
2009/463 107

§ 192

Godkännande av nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk
förening
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner de av föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening den 2 april 2009 beslutade nya stadgarna för föreningen.
Beskrivning av ärendet

Den 2 april 2009 genomfördes ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk
förening. Stämman beslutade bland annat att fastställa nya stadgar för föreningen. Beslutet var enhälligt. Föreningens styrelse gjorde under vintern och våren en genomgång
och omarbetning av föreningens stadgar. Vid en jämförelse mellan de gamla och nya
stadgarna framgår följande. En särskild valberedning utöver den vanliga skall bildas.
Ledamöterna utses av föreningen styrelse. Denna, nya valberedning ska föreslå tillsättningar av personer som beslutas av bolagens, t ex Kommuninvest i Sverige AB, årsstämmor. Denna uppgift har hittills skötts av den befintliga valberedningen. Bolagen
har inte några egna valberedningar. Valberedningens förslag ska dessutom godkännas
av föreningsstämman. Detta är ett led i föreningens ägarstyrning avseende företrädesvis
Kommuninvest i Sverige AB.
Enligt lagen om ekonomiska föreningar krävs normalt att alla medlemmar är närvarande på föreningsstämman och eniga om en stadgeförändring för att den ska få registreras hos Bolagsverket. Om några medlemmar är frånvarande vid stämman, kan stadgeändringarna likväl få registreras, förutsatt at de frånvarande medlemmarna i efterhand
lämnar sitt skriftliga samtycke till förändringarna.
När stämman beslutade att fastställa de nya stadgarna konstaterades att ett antal medlemmar inte var representerade. Stämman beslöt därför att de frånvarande medlemmarna skulle tillskrivas i syfte att anhålla om deras godkännande av beslutet om nya
stadgar så att de kan registreras.
Kommunledningskontoret bedömer att kommunen kan godkänna de nya stadgarna för
föreningen.
____________________
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§ 193

Hälsopolicy för Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Hälsopolicy för Hässleholms kommun antas.
Beskrivning av ärendet

Ärendet har bearbetats i kommunens organisation och behandlats i förhandlingsutskottet (2009-04-17) och i centrala samverkansgruppen (2009-06-05). Hälsopolicyn avses
vara en del av kommunens personalpolicy och ämnar beskriva Hässleholms kommuns
viljeriktning och vision gällande hälsofrämjande verksamhet för organisationens
medarbetare.
Hässleholms kommun bedriver sedan några år tillbaka ett betydelsefullt arbete för att
utveckla god hälsa bland organisationens medarbetare. 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”.
En framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet är beroende av medarbetarnas
hälsa och arbetsglädje, vilket gör det hälsofrämjande arbetet mycket viktigt. Det hälsofrämjande arbetet är även en viktig strategisk fråga då det handlar om den framtida
kompetensförsörjningen. För att tydliggöra det hälsofrämjande arbetet har personalenheten tagit fram en hälsopolicy för Hässleholms kommun.
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§ 194

Förlängning av växelsystemavtal med TeliaSonera
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtal med
TeliaSonera Finans AB beträffande växelsystem för tiden 2009-10-01 – 2010-12-31.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet med TeliaSonera Finans AB beträffande växelsystem upphör att
gälla 2009-09-30.
Förslag föreligger från TeliaSonera Finans AB om förlängning av befintligt avtal t.o.m.
2010-12-31. De har begärt att avtalet behandlas konfidentiellt.
I förlängningen ingår övertagande av växel från Hässleholm Miljö AB.
På grund av föråldrad utrustning kan serviceavtal på plats inte tecknas på 9 underväxlar.
Istället föreslås köp av 200 arbetstimmar till en kostnad av 167 200 kronor, för avrop
vid behov.
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§ 195

Förslag till ny borgerlig vigselförrättare
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att Lena Wallentheim, Fotbollsvägen 3, 280 22 Vittsjö, förordnas som borgerlig vigselförrättare i Hässleholms kommun.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Lena Wallentheim har anmält sitt intresse för att utses till vigselförrättare.
Idag finns det inom kommunen tio borgerliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen.
Det är dock endast 2-3 som anlitas mer frekvent. Av förordnade vigselförrättare är det
ett flertal som inte anlitas på grund av att de är inaktuella men förordnandena är inte
tidsbegränsade som idag. Eftersom tingsrätten inte längre förrättar borgerliga vigslar
förväntas antalet vigslar öka. Det finns därmed ett behov av fler vigselförrättare framöver.
Lena Wallentheim föreslås förordnas som borgerlig vigselförrättare.
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