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Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30- 16.45

Beslutande
Ledamöter

Lena Wallentheim (S) ordförande
Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande
Pär Palmgren (1v1) 2:e vice ordförande
Joachim Fors (S)
Carnilla Lindoff (S)
Irene Nilsson (S)
Henrik Backlund (S)
Delores Öhman (1v1P)
Per-Åke Purk (V)
Ulf Edanelsson (SD)
FatrikJönsson (SD)
Håkan Spångberg (SD)
Michael Strömberg (SD)
Karl- Gustav Boo (L)
Robin Gustavsson (KD)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Ingrid Nyman, Rune Stensb:y, Lena Svensson, Hans-Göran Hansson, Arne
Persson, Magnus Åkeborn, Asa Erlandsson, Hanna Nilsson, Björn
Widmark, Lars Johnsson, Douglas Roth, Christer Caesar, Wmnie Aronsson.

Tjänstemän

Kommunchef Bengt-Arne Persson, T.f. Kanslichef Magnus Gjerstad,
Utredningschef HVAB Stefan Lindgren, VA-ingenjör HVAB Emma
Isacsson, HVAB Karl-Axel Axelsson, Omsorgschef Sus Lantz-Eriksson,
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Eva Andersson, Bitr.
förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Rolf Bengtsson,
Förvaltningschef tekniska förvaltningen Mats Svensson, Mark- och
exploateringschef Jakob Ruter, Ordf. tekniska nämnden Lars Olsson,
Kommunsekreterare Louise Davidsson

Utses att justera
Ersättare
Justeringens plats, tid
Justerade paragrafer

Irene Nilsson
Henrik Backlund
Kommunledningskontoret! 2016-02-03
§§ S-6 (omedelbar justering)

Underskrift

Sekreterare

l~:t~

- Lo.llise lSa~ids son---· - -·---------·
Ordförande

Justerare

- ~Lena~--Wallentheim
iNaltlli:illl~.~- - - -· · - ·-·- ·

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsen

Anslag l bevis
Protokollet är justerat (omedelbart justerade §§ 5 och 6)
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2016-02-03

Datum då anslaget
sätts upp

2016-02-04

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2016-02-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

~~·· · ··· · · ·

.....

Kommunsekreterare Louise Davidsson
Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2016-
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

2015/676 600

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsen

§5
Svar på remiss- Mer tid för kunskap- förskoleklass,
förlängd skolplikt och lovskola
Beslut

Kornmunstyrelsen antar barn- och utbildningsnämndens yttrande som sitt eget
och överlämnar det till utbildningsdepartementet.
Omedelbar justering

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet

Utbildningsdepartementet har gett bland annat Hässleholms kornmun tillfälle att
yttra sig över betänkandet "Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt
och lovskola" (SOU2015:81).
Betänkandet har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nåmnden
har den 28 januari 2016, § 9, beslutat att yttra sig i enlighet med barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande daterat den 18 december 2015.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 februari 2016, § 15,
kornmunstyrelsen följande beslut:
Kornmunstyrelsen antar barn- och utbildningsnämndens yttrande som sitt eget
och överlämnar det till utbildningsdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Utbildningsdepartementet

Kommunstyrelsen
Justering

~l

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2016-02-03

2015/684 612

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsen

§6
Samarbetsavtal mellan Malmö FF:s Fotbollsakademi
och Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kornmunstyrelsen att besluta följande:
1. Samarbetsavtal med Malmö Fotbollsförening ingås enligt föreliggande

förslag till avtal.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna för avtalets

ingående nödvändiga handlingar.
3. 250 000 kr ianspråktas från konto kommunstyrelsens oförutsedda utgifter

för finansiering av verksamheten under 2016.
4. Frågan om fortsatt finansiering överlämnas till budgetberedningen.
5. Avtalsförslagets paragraf 1.1, andra meningen, ändras enligt följande:

"Ytterligare ett syfte är att bereda talangfulla ungdomar, såväl flickor som
pojkar, möjlighet att utveckla sitt idrottsutövande på ett organiserat sätt
inom ramen för en del av skoltiden."
Därtill ska avtalets tidsaspekt klargöras.
Omedelbar justering

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkande

Robin Gustavsson (KD) yrkar att avtalsförslagets paragraf 1.1, andra meningen,
ändras enligt följande:
"Ytterligare ett syfte är att bereda talangfulla ungdomar, såväl flickor som pojkar,
möjlighet att utveckla sitt idrottsutövande på ett organiserat sätt inom ramen för
en del av skoltiden."
Kommunstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

2015/684 612

Hissieholms
kommun
Kommunstyrelsen

Forts.§ 6

Därtill ska avtalets tidsaspekt förtydligas.
Mats Sturesson (Q och Joachim Fors (S) yrkar bifall till Robin Gustavssons
ändringsyrkande.
Omröstning

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
Robin Gustavssons ändringsyrkande och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 18 november 2015, § 287, följande beslut.
1. Kommunstyrelsen inleder tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen
förhandling med Malmö FF om att starta en fotbollsakademi i Håssieholms
kommuns skolor.

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att representera eller utse

representant för kommunstyrelsen i förhandlingarna.
3. Innan förhandlingen avslutas ska barn- och utbildningsnämnden få ta ställning
till avtalet.
4. Kommunstyrelsen ska få ta del av den konsekvensbedömning som barn- och

utbildningsförvaltningen tar fram om vilka positiva och negativa effekter ett
samarbete får för skoloma och eleverna.
5. Fotbollsklubbamas frågeställningar ska besvaras innan beslut fattas, både till
klubbarna och till kommunstyrelsen.
Därefter har förhandling hållits den 15 december 2015. Konsekvensbedömning
har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen. Ett möte har hållits den 19
januari 2016 till vilket fotbollsklubbarna bjöds in.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 januari 2016, § 5, att föreslå
"kommunstyrelsen att sluta ett avtal med Malmö FF om att starta en
fotbollsakademi i Håssieholms kommunala skolor". Paragrafen förklarades
omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-03

2015/684 612

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsen

Forts.§ 6

Av utredningen i ärendet framgår att är att en första klass, årskurs 7, med 26
elever startas till hösten 2016. Ar 2017 startas ytterligare en klass med 26 elever
och år 2018 en tredje sådan klass.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 februari 2016, § 16,
kommunstyrelsen följande beslut:
l. Samarbetsavtal med Malmö Fotbollsförening ingås enligt föreliggande

förslag till avtal.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna för avtalets

ingående nödvändiga handlingar.
3. 250 000 kr ianspråktas från konto kommunstyrelsens oförutsedda utgifter
för finansiering av verksamheten under 2016.
4. Frågan om fortsatt finansiering överlämnas till budgetberedningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Dolores Öhman (MP) yrkar att punkt 2 ändras på så sätt att kommunstyrelsens
ordförande, istället för kommunchefen, ges i uppdrag att underteckna för avtalets
ingående nödvändiga handlingar.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag till beslut med den av Dolores
Öhman föreslagna ändringen och finner det bifallet.

Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
MalmöFF
Diariet - Avtal

Kommunstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes
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