SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 2, kl 13.30-15-50

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) v ordf
Bo-Anders Thornberg (m)

Övriga deltagande

Kommunchef Per Hildingson
Personalchef Per-Olof Drottler
Stadsarkitekt Leif Berg
Tf exploateringschef Tommy Olsson
Informatör Hanna Gardell
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Bo-Anders Thornberg

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret/ 2005-12-07

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Bo-Anders Thornberg

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott/2005-11-23

Anslagsdatum

2005-12-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anita Bengtsson

Justering

BA

BAT

Paragrafer 322-333

Anslagets nedtagande 2005-12-28

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23

2

Dnr 2005.819

214

Planuppdrag-Ändring av detaljplan, del av Norra Röinge till
friliggande småhus
Ks au 2005-11-23, § 322
För att bilda ytterligare tomter för friliggande småhus avser
exploateringsavdelningen att hos stadsbyggnadskontoret
begära ändring av del av detaljplan för Norra Röinge. Området är i gällande plan avsett för grupphusområde.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna beställning om ändring av detaljplan inom del
av Norra Röinge från område för grupphus till område för
friliggande småhus.

Beslut till
Expl.avd.
BN

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23

3

Dnr 2005.

Upphandling av banktjänster
Ks au 2005-11-23, § 323
Ekonomikontoret har genomfört upphandling av banktjänster för kommunen och dess helägda bolag. Avtalstiden
är 3 år med rätt till 2 års förlängning.
Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalen och
anbud har inkommit från Nordea och Föreningssparbanken
(FSpB). Anbudet har utvärderats i tre steg enligt följande:
1. Kvalificering (krav på företaget)
2. Prövning (krav på varan eller tjänsten)
3. Utvärdering (bedömning av angivna kriterier)
De största prisskillnaderna föreligger inom Ankommande
betalningar och Hantering av dagskassor.
Det totala utfallet av utvärderingen blir att Föreningssparbanken erhöll flest poäng.
Ekonomiskt sett beräknas det nya avtalet ge en besparing
för koncernen på ca 220 000 kronor/år.
Arbetsutskottet beslutar
att tilldela Föreningssparbanken uppdraget att vara koncernbank för åren 2006-2008, samt
att uppdra åt ekonomichefen att sluta avtal i enlighet med
inlämnad offert.

Beslut till
ek

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23

4

Dnr 2005.465

048

Fritidsnämnden – Bidrag till Tyringe Ridklubb
Ks au 2005-11-23, § 324
Fritidsnämnden begär enligt § 72/2005 50 000 kronor för
att Tyringe ridklubb ska driva ungdomsverksamheten.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja tillfälligt bidrag till fritidsnämnden på 50 000
kronor för utbetalning till Tyringe ridklubb för deras
ungdomsverksamhet, samt
att finansiera ovanstående från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda behov.

Beslut till
FN

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23

5

Dnr 2005.832

048

Bidrag till Röinge Ridklubb
Ks au 2005-11-23, § 325
Röinge Ridklubb har i skrivelse inkommen 2005-11-15
begärt ytterligare 200 000 kronor för sin verksamhet under
2005.
Arbetsutskottet beslutar
att be fritidsnämnden att skyndsamt föreslå en långsiktig
lösning för ridverksamheten i kommunen.

Beslut till
FN

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23
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Dnr 2005.794

214

Detaljplan för Sydvästra Sösdala, Hässleholm
Ks au 2005-11-23, § 326
Ett program till detaljplan för Sydvästra Sösdala är föremål
för samråd med berörda sakägare och myndigheter.
Programmet syftar till att föreslå ramar för ny bostadsbebyggelse i västra Sösdala. Planområdet avgränsas i öster
av Storgatan, i norr av Rörumsvägen, i söder av Långgatans
förlängning samt i väster huvudsakligen av befintliga fastighetsgränser längs Vannaröd 7:14 och 7:28. I programmet
redovisas olika utbyggnadsriktlinjer, alternativa utbyggnadsoch utformningsförslag samt lämplig exploateringsgrad för
området. Programmet skall fungera som ett diskussionsunderlag i dialogen mellan allmänheten och kommunala
tjänstemän och politiker.
Arbetsutskottet beslutar
att tillstyrka att detaljplanen möjliggör olika typer av
bebyggelse och att den medger tätare bebyggelse i södra
delen.

Beslut till
BN

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23

7

Dnr 2005.655

315

Yttrande över skrivelse från Hästveda intresseförening
angående utökning av bilparkering och camping vid Lursjön
Ks au 2005-11-23, § 327
Intresseföreningen har tillskrivit kommunen och framhållit
behovet av fler parkeringsplatser och utökad camping vid
Lursjön.
Kommunchefen uppger i svar att kommunstyrelsen är medveten om de behov som finns. Aktuella förändringar förutsätter enligt byggnadsnämnden ändring av detaljplan för
området. En sådan detaljplaneändring pågår och beräknas
vara klar under våren 2006.
Arbetsutskottet beslutar
att som svar åberopa vad kommunchefen anfört.

Beslut till
Hästveda Intresseför.+yttr.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23
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Dnr 2005.712

250

Yttrande över skrivelse från byalaget för Ullsala, Rättelöv,
Kärlingberga och Arkelstorp angående planerat nytt
industriområde i Stoby
Ks au 2005-11-23, § 328
Byalaget för Ullsala, Rättelöv, Kärlingberga och Arkelstorp
har skrivit till kommunen och haft synpunkter och önskemål
på nytt industriområde i Stoby, Arkelstorps och Rättelövsområdet.
Det aktuella området är i översiktsplan markerat som
utvecklingsområde. Området var bl.a. utpekat som en
möjlig lokalisering för projektet ”Riksbangård Syd”.
Inför planeringen av ett nytt större industriområde har närheten till vägnätet och möjlighet till spåranslutning bedömts
som väsentligt. Flera områden har prövats. Ett av dem som
prövats och bedömts som inte lämpligt är det s.k. Kärråkraområdet.
Uppdrag har nyligen lämnats till kommunens byggnadsnämnd för detaljplaneläggning av området. Information och
möjlighet att lämna synpunkter kommer att ske på det sätt
som är brukligt i denna typ av ärenden.
Arbetsutskottet beslutar
att som svar åberopa vad kommunchefen anfört.

Beslut till
Byalaget+yttr.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23

9

Dnr 2005.739

293

Digitalisering av TV-sändningar
Ks au 2005-11-23, § 329
Övergången till digitala TV-sändningar kommer att medföra
kostnader för kommunen.
Tekniska nämnden har enligt § 65/2005 och tekniska kontorets skrivelse i ärendet redovisat kostnader för detta.
Ansvarig för respektive verksamhet bör fastställa den standard som är erforderlig. Detta ingår i verksamhetskostnaderna.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt berörda nämnder att före 2006-04-30 till tekniska nämnden anmäla vilka TV-kanaler som skall ingå i
basutbudet.

Beslut till
Samtliga förvaltningar+TN:s § 65, tk:s skriv och kommunchefens skriv.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23
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Dnr 2003.620
Dnr 2005/820

009
009

Mångfaldsprogram för Hässleholms kommun
Ks au 2005-02-09, § 47
En parlamentarisk styrgrupp har utarbetat ett förslag till
mångfaldsprogram.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta mångfaldsprogrammet.
______
KS 2005-03-02, § 27
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2005-03-29, § 34
Bengt Andersson föreslår att programmet ska återremitteras
till tidigare arbetsgrupp som ska föreslå hur mångfaldsprogrammet ska hanteras.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall återremitteras.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-11-23

Sid

11

Kf § 34 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till tidigare arbetsgrupp som ska
föreslå hur mångfaldsprogrammet ska hanteras.
_____
Ks au 2005-11-23, § 330
Ett slutligt förslag till mångfaldsplan har tagits fram. Den
har tagits fram av en arbetsgrupp som bestått av tio personer från olika politiska partier. Arbetsmetoden har bestått
av intervjuer med olika intressegrupper verksamma inom
kommunen.
Programmet har byggts upp kring fyra områden; arbete,
bostad, utbildning och kultur/fritid. Programmet delas sedan
in i övergripande målformuleringar inom varje område följda
av delmål/åtgärdsförslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta mångfaldsplanen.
______

Beslut till
Personalkontoret
Kommunal författningssamling
Socialnämnden

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23
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Dnr 2005.

Sammanträdesdagar 2006
Ks au 2005-11-23, § 331
Arbetsutskottet beslutar
att fastställa nedanstående sammanträdesdagar:
Au-beslut
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Au-beredning
11, 18
8, 15
22
5, 12, 26
3, 17, 31
14
9, 16, 23
20
18
8, 15, 29
13

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

25
1
8, 15
19
10, 24
7
30
13, 27
25
22
6

Beslut till

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23

13

Dnr 2005.

Nyttjanderättsavtal avseende del av Hässleholm 88:1Markan
Ks au 2005-11-23, § 332
Ett reviderat avtal har upprättats med Kulturföreningen
Markan om nyttjande av del av fastigheten Hässleholm 88:1
i Hässleholm samt verksamhetsbidrag. Avtalet föreslås bli
godkänt.
Avtalet har översänts till kulturnämnden.
Föreningen anhåller också om ett engångsbidrag för att byta
ut två inventarier, diskmaskin och läsk- och kalkyl. För detta
föreslås 50 000 kronor anvisas.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal,
att anvisa 50 000 kronor som engångsbidrag för utbyte av
inventarier, samt
att finansiera anslaget ur kommunstyrelsens oförutsedda.

Beslut till
Markan+originalavtal för underskrift
ek

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-11-23

14

Dnr 2005.842

041

Vägrättsavtal med Vägverket angående gång- och cykelväg
till Lursjön
Ks au 2005-11-23, § 333
Ett avtal om byggande av gång- och cykelväg mellan
Hästveda och Lursjön har upprättats.
Av avtalet framgår bl.a. att kommunen åtar sig att förskottera medel så att vägen kan byggas och vara klar under
2006. Kostnaden för vägen beräknas till 3 miljoner kronor.
Vägverket åtar sig att återbetala förskotterat belopp senare.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna avtalet med Vägverket om byggande av gångoch cykelväg mellan Hästveda och Lursjön.
______

Beslut till
Vägverket
TN

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

