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§ 254

Skanning av leverantörsfakturor
Dnr 2007/639

040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Skannade fakturor införs i kommunen efter pilotdrift på
ekonomikontoret.
Frågan om hantering av eventuellt rationaliseringsutrymme på förvaltningarna inför budget 2009 hänskjuts
till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
I ekonomikontorets verksamhetsplan för 2007 anges att ett
införande av elektroniska och skannade fakturor ska påbörjas. Detta syftar främst till att effektivisera fakturahaneringen genom att totalt sett frigöra tid som idag läggs på
posthantering och ankomststämpling, ankomstregistrering,
kopiering i vissa fall, manuell cirkulering, slutregistrering
avstämning och arkivering i närarkiv/slutarkiv. Det syftar
också till att höja säkerhet och kontroll.
Kommunen har gjort en avropsförfrågan inom Statskontorets ramavtal. WM-datas anbud är förmånligast både vad
gäller pris och kvalitet.
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Ks au 2007-10-03, § 254 forts
Införande planeras ske i två steg med pilotdrift på ekonomikontoret och projektarbete med förvaltningarna under hösten med sikte på ett breddinförande från och med 2008-0401.
____________________
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§ 255

Ignaberga Medborgarhus – ansökan om
bidrag för byte av uppvärmningssystem
Dnr 2007/638

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ignaberga Medborgarhus beviljas ett bidrag på 50 000
kronor för byte av uppvärmningssystem.
Bidraget betalas ut under förutsättning att övrig kostnad
för bytet finansieras så att projektet genomförs.
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Ignaberga Medborgarhus ansöker om kommunalt bidrag på
218 250 kronor för byte av uppvärmningssystem. Totalkostnaden är beräknad till 313 550 kronor.
Ekonomikontoret föreslår att bidrag beviljas med, liksom vid
ansökan till Boverket, 30 % av totalbeloppet, dock högst
50 000 kronor.
____________________
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§ 256

Finjabygdens SLU- och Bygdegårdsförening –
ansökan om bidrag för byte av fönster
Dnr 2007/636

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen uttalar att det finns ett behov av allmänna
samlingslokaler i Finja och att bytet av fönster därigenom
bedöms vara befogat.
Under förutsättning att statsbidrag beviljas beviljar kommunen bidrag till byte av fönster med 30 % av godkänt
bidragsunderlag.
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Finjabygdens SLU- och Bygdegårdsförening ansöker om
kommunalt bidrag för byte av fönster. Kostnaden är beräknad till 114 500 kronor. Föreningen ska ansöka hos Boverket om 50 % av installationskostnaden. En förutsättning för
att ansökan till Boverket ska bli behandlad är att kommunen
beviljar 30 % av den beräknade kostnaden.
Ekonomikontoret föreslår att bidrag beviljas med 30 % av
kostnaden.
____________________

Sänt till:
ek
Finjabygdens SLU- och Bygdegårdsförening
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§ 257

Andelsföreningen Tallparken Vinslöv –
ansökan om bidrag för installation av
luft/luftvärmepumpar
Dnr 2007/637

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Andelsföreningen Tallparken Vinslöv beviljas ett bidrag
på 22 500 kronor för installation av
luft/luftvärmepumpar.
Bidraget betalas ut under förutsättning att den övriga
kostnaden finansieras så att projektet genomförs.
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Andelsföreningen Tallparken Vinslöv ansöker om kommunalt
bidrag för installation av luft/luftvärmepumpar i föreningens
danslokal. Kostnaden är beräknad till 75 000 kronor.
Ekonomikontoret föreslår att bidrag beviljas med 30 % av
kostnaden.
____________________
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§ 258

Utemiljön på Röke skola - bidrag
Dnr 2007/431

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

51 200 kronor anslås till tekniska nämndens
investeringsbudget för inköp av ett lusthus med mera till
Röke skola. Tekniska kontoret ska svara för slutbesiktning av anläggningen innan den tas i bruk.
Tekniska kontoret informerar föräldraföreningen på skolan om att kontinuerligt hålla kontakt med tekniska kontoret under projektets gång.
Anslaget till Tekniska nämnden skall vara anslagstyp 1.
Ur ekonomikontorets anslag till skolgårdsmiljöer, projekt
20107 anvisas 51 200 kronor.

Beskrivning av ärendet
Föräldraföreningen på Röke skola har inkommit med en
skrivelse med förslag till pedagogisk utveckling av utemiljön. Den ansöker om bidrag till att köpa och uppföra ett
lusthus samt inköp av trä till bord och bänkar med mera.
Förslaget innebär också att föräldrarna till barnen på skolan
står för den tid och arbete som behövs för att uppföra lusthuset och övriga anläggningsarbeten.
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Ks au 2007-10-03, § 258 forts
Tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet och har inga invändningar mot anläggningen. Föräldraföreningen ska fortlöpande hålla kontakt med tekniska kontoret under projektets gång.
____________________
Sänt till:
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Röke skolas föräldraförening
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§ 259

Räddningstjänsten – utrustning vid
översvämningar
Dnr 2007/589

040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Till räddningstjänstens driftbudget 2007 anslås 150 000
kronor för inköp av pumpar.
Anslaget på 150 000 kronor till räddningstjänsten
finansieras ur de medel som erhållits från Jordbruksverket.

Beskrivning av ärendet
Räddningschefen har i skrivelse 2007-08-28 framfört önskemål om ett tilläggsanslag på cirka 150 000 kronor för att
köpa in utrustning för att bättre hantera översvämningar i
framtiden.
Under skyfallen i sommar har Räddningstjänsten lånat ut
pumpar, vattendammsugare och avfuktare till personer som
drabbats av översvämningar. Slitaget på utrustningen har
varit stort och flera pumpar med mera har kasserats.
Samtal har förts med Hässleholms Vatten om en gemensam
depå för utrustning mot översvämning och vattenskador.
Räddningschefen anser det skäligt att en del av det bidrag
på 2,8 miljoner kronor som Hässleholms kommun har fått
från Jordbruksverket (EU:s solidaritetsfond efter stormen
Gudrun) används till inköp av utrustning för att i framtiden
förhindra eller lindra skador till följd av översvämningar.
Justering
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Ks au 2007-10-03, § 259 forts
Räddningstjänsten har tidigare ansökt om anslag på
186 000 kronor som föreslagits bli finansierade ur EU-bidraget.
Ekonomikontoret stöder förslaget till finansiering.
____________________
Sänt till:
ek
rtj
Hässleholms Vatten AB
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§ 260

Lokal handlingsplan och samverkan för att
stödja våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld i Hässleholms kommun
Dnr 2007/523

709

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Socialnämnden får i uppdrag att bereda frågan om en lokal handlingsplan för samverkan i arbetet med att stödja
våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Beredning ska ske i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och externa berörda samverkansparter.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott föreslår enligt § 114/2007 att
den ska få i uppdrag att bereda frågan om att upprätta en
lokal handlingsplan för samverkan i arbetet med att stödja
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Arbetet med att motverka våld i nära relationer ingår i socialtjänstens arbete som en samverkan mellan socialtjänstens olika delar utifrån en helhetssyn på familjen. Det innebär att alla våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
och de våldutövande männen skall ha tillgång till och få det
stöd och den hjälp de behöver, med ett inbyggt säkerhetstänkande för såväl den våldsutsatta kvinnan som barn som
bevittnat/upplevt våld.
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Ks au 2007-10-03, § 260 forts
Den 1 juli 2007 skärptes 5 kap 11 § socialtjänstlagen och
regeringen satsar i samband med det medel och anger som
ett av sina övergripande mål för satsningen ”Socialtjänsten
stöd till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld
skall förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete
skall bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat”.
____________________
SN
buf
of

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-03

Sid

13

§ 261

Medel för ungdomstjänst, kontaktpersoner
och medling
Dnr 2007/510

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Socialnämndens budgetram för 2007 utökas med
345 000 kronor som tillförts kommunen för att genomföra ungdomstjänst.
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget för
oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Det generella statbidraget har höjts med 345 000 kronor
2007 avseende införande av ungdomstjänst och för särskilt
kvalificerade kontaktpersoner inom socialtjänsten. Bidraget
höjs med ytterligare 100 000 kronor 2008 för införande av
medling med anledning av brott. Dessa medel har socialnämnden ansökt om och i kommunstyrelsen den 8 augusti
2007, beslutades att tilldela medel från och med 2008.
___________________
Sänt till:
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§ 262

Omsorgsnämnden – äskanden om 8,7 miljoner
kronor
Dnr 2007/618

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ansökan om ett tilläggsanslag på 8,7 miljoner kronor
avslås.
Omsorgsnämnden får i uppdrag att arbeta med sitt
underskott för att minimera/eliminera sitt prognostiserade resultat och ska redovisa till Kommunstyrelsens novembersammanträde vilka åtgärder den vidtagit för
detta.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämndens delårsrapport visar underskott med 8,7
miljoner kronor vilket i huvudsak hänförs till köpta platser
inom psykiatrin och LSS samt ökade personalkostnader
inom hemtjänsten.
Förvaltningen har analyserat verksamheten med anledning
av det prognostiserade underskottet. Möjliga åtgärder ger
ringa effekt och förvaltningen anser inte att det finns någon
realistisk möjlighet att återställa underskottet.
____________________

ek
ON

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-03

Sid

15

§ 263

Omsorgsnämnden – äskanden om 400 000
kronor
Dnr 2007/509

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Begäran avslås.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden behöver göra inköp av arbetsmiljörelaterade inventarier, madrasser till särskilda boenden med
mera. Inköpen sker successivt vilket innebär att kostnaderna inte kommer upp i ett halvt basbelopp, vilket är lägsta
belopp per inköpstillfälle för investeringar.
____________________

Sänt till:
ek
ON

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-10-03

Sid

16

§ 264

Tekniska nämnden, om- och tillbyggnad av
Ekegården
Dnr 2007/628

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ärendet hänskjuts till budgetberedningen 2008.
Tekniska nämnden/förvaltningen får i uppdrag att redovisa dels vad som är arbetsmiljöåtgärder och dels vad
som är övriga åtgärder.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2007-09-13, § 69 att ansöka
hos Kommunstyrelsen om ett anslag på 4,7 miljoner kronor
avseende om- och tillbyggnad av personal-, aktivitets- och
förrådsrum på Ekegården. Tekniska nämnden föreslår att
ekonomikontoret ska få i uppdrag att presentera ett förslag
till finansiering.
Kommunal Skåne, sektion 53 har via huvudskydds- och arbetsplatsombud gjort framställan om att arbetsmiljöåtgärder
ska vidtas på Ekegården i Hässleholm.
____________________
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§ 265

Tekniska nämnden – Utbyggnad av lastzon på
Kulturhuset
Dnr 2007/629

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

650 000 kronor beviljas för byggande av lastzon vid
Kulturhuset i Hässleholm.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2007-09-13, § 70 att ansöka
hos Kommunstyrelsen om ett anslag på 650 000 kronor avseende utbyggnad av lastzon på Kulturhuset.
För kulturförvaltningen är in- och urlastning av rekvisita
med stora lastbilar ett problem. Olika lösningar har diskuterats och ett förslag presenteras. Stadsbyggnadskontoret
har yttrat sig över detta. Hässleholms Renhållare AB har
inga invändningar mot förslaget. Kostnaden för att bygga
lastzonen enligt upprättat förslag har beräknats till 650 000
kronor.
____________________
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§ 266

Kommunledningskontoret – Omdisponering
från driftbudget till investeringsbudget
Dnr 2007/620

042

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

220 000 kronor omdisponeras till kommunledningskontorets investeringsbudget 2007.
220 000 kronor omdisponeras från
kommunledningskontorets driftbudget 2007. Omdisponeringen görs från verksamhet 035 med 175 000 kronor
och från verksamhet 0313 med 45 000 kronor.
Anslaget till stadshusets foajé på 30 000 kronor skall
vara anslagstyp 1 och resterande anslag på 190 000 kronor skall vara anslagstyp 2.

Beskrivning av ärendet
Kommunchefen har i skrivelse daterad 2007-09-07 framfört
önskemål om att 220 000 kronor omdisponeras från kommunledningskontorets driftbudget till anslaget för verksamhetsinventarier på investeringsbudgeten. Budgeterat anslag
till verksamhetsinventarier har förbrukats i samband med
stadshusets ombyggnad.
Ekonomikontoret har inga invändningar mot kommunchefens förslag.
____________________
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§ 267

Energi- och klimatarbete i Hässleholms
kommun
Dnr 2007/346

430

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

-

En arbetsgrupp utses med representation från tekniska
kontoret, miljökontoret, stadsbyggnadskontoret samt
Hässleholm Fjärrvärme AB. Kommunledningskontoret
samordnar arbetet. Skånetrafiken erbjuds plats i gruppen.
Arbetsgruppen får i uppdrag att följa upp och utvärdera
2001 års energiplan och föreslå revidering och uppdatering av energiplanen från år 2001. Tillsammans med övriga förvaltningar ska nya mål och åtgärder föreslås där
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter beaktas.
Förslag till samlad plan ska vara klar den 30 juni 2008.
En första redovisning och avstämning med
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ske i februari 2008.

Beskrivning av ärendet
Miljönämnden har ett ansvar för att driva på och följa arbetet med kommunens miljömål. Miljökontoret har därför vänt
sig till Miljönämnden och bland annat föreslagit att kommunen bör ta ett helhetsgrepp på energiplaneringen i kommunen.
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Ks au 2007-10-03, § 267 forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 13 juni 2007, §
184 att kommunen ska ta ett helhetsgrepp kring energi- och
klimatarbetet i kommunen. Kommunens förvaltningar och
bolag ska engageras liksom externa aktörer. Kommunchefen
fick i uppdrag att återkomma med ett beslutsförslag senast
2007-09-30.
Kommunfullmäktige fastställde den 29 oktober 2001 en
energiplan för kommunen. Någon uppföljning eller revidering av denna plan har inte skett.
Kommunfullmäktige antog dessutom år 2005 en klimatstrategi.
____________________
Sänt till:
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§ 268

Avsiktsförklaring gällande fördjupat
samarbete med Kristianstads kommun
Dnr 2006/572

109

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Föreliggande förslag till avsiktsförklaring och
verksamhetsplan 2007 gällande fördjupat samarbete
med Kristianstads kommun godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att för
Hässleholms kommuns räkning underteckna avsiktsförklaringen.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms och Kristianstads kommuner har under året
inlett en dialog om att utveckla samarbetet mellan de båda
kommunerna. Bland annat har de båda kommunstyrelsernas
arbetsutskott träffats i Kristianstad 2007-05-08. De båda
kommunstyrelserna i sin helhet har haft ett gemensamt
möte i Hässleholm 2007-05-15. Som ett resultat av dessa
möten har ett förslag till avsiktsförklaring utarbetats om
fördjupat samarbete mellan de båda kommunerna.
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Ks au 2007-10-03, § 268 forts
Syftet med avsiktsförklaringen är att fördjupa samarbetet
för att åstadkomma stärkt regional konkurrenskraft och attraktivitet vilket i sin tur kan bidra till en positiv utveckling
för hela Nordöstra Skåne. Hässleholms och Kristianstads
kommuner åtar sig genom förklaringen att fungera som
drivkrafter i en regional utveckling i Nordöstra Skånes intressen. Målet är också att bidra till en positiv utveckling av
samarbetet i övrigt mellan kommunerna i Skåne Nordost.
Avsiktsförklaringen bygger på att löpande verksamhetsplaner upprättas. Inriktningen på samarbete ska inledningsvis
vara integration och kollegialt samarbete, vilket innebär
återkommande träffar mellan kommunerna för samråd, utbildning, erfarenhetsutbyte med mera på såväl politisk som
förvaltningsnivå. Successivt skall samarbetet fördjupas även
inom andra områden, vilka exemplifieras i utkastet till avsiktsförklaring.
Bilaga: Avsiktsförklaringen
____________________
Sänt till:
klk
Kristianstads kommun
SkåneNordost-kommunerna
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§ 269

Om- och tillbyggnad av Röinge nya skola –
antagande av anbud samt starttillstånd
2007/670

291

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Göinge Bygg & Fastighets AB:s anbud antas på
4 174 000 kronor för utförande av byggentreprenaden.
J Jonsson Rörinstallationer AB:s anbud antas på 302 000
kronor för utförande av vs-entreprenaden.
Hesslegårdens Ventilations AB:s anbud antas på
1 953 000 kronor för utförande av luft-entreprenaden.
Elmontage/prenad AB:s anbud antas på 659 000 kronor
för utförande av el-entreprenaden.
En projektbudget om 10,5 miljoner kronor godkänns.
10,5 miljoner kronor ianspråktas från anslag för om- och
tillbyggnad av Röinge nya skola, projektnr 46612.
Starttillstånd för projektet ges.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samråd med företrädare från
Röinge nya skola, projekterat en om- och tillbyggnad av
Röinge nya skola med anledning av Arbetsmiljöverkets påtalade fel och brister i skollokalerna.
Kommunledningskontoret har infordrat anbud för om- och
tillbyggnad av Röinge nya skola för en delad entreprenad.
Inkomna anbud har granskats och kompletterats och den
totala entreprenadsumman uppgår till 7 088 000 kronor. I
anbudssummorna ingår inga underhållskostnader. Den totala kostnaden för projektet blir 10,5 miljoner kronor.
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I årets investeringsbudget är avsatt 5 miljoner kronor och i
investeringsbudgeten för år 2008 är avsatt 7 850 000 kronor. Den totala investeringsbudgeten uppgår till 12 850 000
kronor.
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Tekniska nämnden - Begäran om extra anslag
Dnr 2007/667

042

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

4 655 000 kronor anvisas till Tekniska nämnden för
driftåtgärder enligt skrivelse daterad 2007-09-28.
4 655 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret begär enligt skrivelse daterad 2007-09-28
medel för driftåtgärder, främst gatubeläggningar.
Bilaga: Skrivelsen
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