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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-10-29

§ 188

Ändring av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner följande ändring av föredragningslistan:
Ärendet ”Kommunens budgetuppföljning och bolagens kvartalsrapport januari –
september samt helårsprognos 2008” tillkommer och behandlas som sista punkt.

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/632

253

§ 189

Försäljning av fastigheten Hässleholm Linan 7
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att försälja fastigheten Hässleholm Linan 7 till P.O K-stad
Holding AB, Tivolibadsgatan 4, 291 32 Kristianstad för en köpeskilling om 344 637
kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Fastigheten är belägen inom industriområde Hässleholm Magle och omfattar 6 080 m²
och är obebyggd.
Köparen avser att på fastigheten uppföra byggnad för friskvård, gym med mera. Fastigheten har ännu inte erhållit något taxeringsvärde.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-08 § 240 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Fastigheten Hässleholm Linan 7 försäljs till P.O K-stad Holding AB, Tivolibadsgatan 4,
291 32 Kristianstad för en köpeskilling om 344 637 kronor och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

_____________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/617 252
§ 190

Förvärv av fastigheten Hässleholm Stoby 24:4
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Stoby 24:4 av Sture Andersson,
Blåbärsstigen 37, 281 37 Hässleholm för en köpeskilling om 850 000 kronor och på
villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Fastigheten är belägen helt inom detaljplanelagt industriområde. Detaljplanen har vunnit laga kraft 1997-04-08.
Fastigheten omfattar 9108 m2 och är bebyggd med ett äldre boningshus och uthusbyggnader. Fastighetens taxeringsvärde 2008/2007 är totalt 318 000 kronor varav mark 125
000 kronor.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-08 § 242 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Fastigheten Stoby 24:4 förvärvas av Sture Andersson, Blåbärsstigen 37, 281 37 Hässleholm för en köpeskilling om 850 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

_____________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/618 026
§ 191

Förslag till ny Jämställdhetsplan i Hässleholms kommun –
antagande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ny Jämställdhetsplan i
Hässleholms kommun. Den gäller från och med 2009-01-01.
Varje förvaltning får i uppdrag att utifrån målen i Jämställdhetsplanen genomföra en
nulägesanalys per 2009-01-01, som skickas till personalchefen.
Varje förvaltning ska årligen per den 15 januari genomföra en uppföljning av målen
samt skicka den till personalchefen.
Yrkanden

Patrik Jönsson, sd, yrkar att mål 3 ska tas bort.
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anta jämställdhetsplanen i
sin helhet. I detta instämmer Irene Nilsson, s, och Lars-Göran Wiberg, c.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels arbetsutskottets
förslag med Patrik Jönssons, sd, yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation

Patrik Jönsson, sd, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Jämställdhetsgruppen i Hässleholms kommun har tagit fram föreliggande plan i enlighet
med Jämställdhetslagen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-08 § 244 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Förslaget till ny Jämställdhetsplan i Hässleholms kommun godkänns att gälla från och
med 2009-01-01.

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/618 026
forts. § 191

Varje förvaltning får i uppdrag att utifrån målen i Jämställdhetsplanen genomföra en
nulägesanalys per 2009-01-01, som skickas till personalchefen.
Varje förvaltning årligen ska per den 15 januari genomföra en uppföljning av målen
samt skicka den till personalchefen.
_____________________
Sänt till:
pk
samtliga förvaltningar

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2006/624 101
§ 192

Motion om krav på skadestånd vid vandalisering – svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och anser att den ska vara besvarad med
hänvisning till tekniska nämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden.
Yrkanden

Robin Gustavsson, kd, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Nilsson, s, yrkar i första hand återremiss av ärendet för utredning av
lagreglering runt beivrandet och i andra hand att motionen ska besvaras med hänvisning
till nämndernas yttranden. Patrik Jönsson, sd, instämmer i detta yrkande.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om besvarande av motionen med
hänvisning till tekniska nämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden och
finner den bifallen.
Beskrivning av ärendet

Lars-Ivar Ericson (c) har lämnat in en motion med krav på skadestånd vid vandalisering.
Tekniska nämnden stödjer enligt § 15/2008 initiativet att Hässleholms kommun ska utarbeta en policy för hur vandalisering på kommunens egendom ska beivras och deltar
gärna i arbetet med framtagandet av en kommunövergripande policy gällande klotter
och skadegörelse.
Barn- och utbildningsnämnden stödjer initiativet och kommer att medverka i detta arbete enligt § 68/2007.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-08 § 247 föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige tillstyrker motionen med hänvisning till tekniska nämndens och
barn- och utbildningsnämndens yttranden.
_____________________
Sänt till:
Tn
Bun
Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/512 101
§ 193

Motion om byte av värmepump på Friluftsbadet i Vinslöv –
svar
Beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.
Beskrivning av ärendet

Mikael Björklund (fv) har lämnat in en motion angående byte av värmepump på Friluftsbadet i Vinslöv.
Tekniska nämnden har enligt 2008-09-11, § 52 yttrat sig och föreslagit att tekniska
kontoret inför år 2009 kommer att utreda möjligheten att effektivisera och eventuellt
komplettera värmepumpen med solenergi. Kostnaden för detta kommer att redovisas för
Tekniska nämnden under hösten 2008.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-08 § 248 föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige tillstyrker motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.

_____________________
Sänt till:
Tn

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/652 049
§ 194

Intern kontroll – övergripande kontrollmoment 2009
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att varje förvaltning i sin interna kontrollplan för 2009 ska ta
med kontrollmomentet avtalstrohet vid inköp av kontorsmaterial och kontrollera hur det
efterlevs.
Beskrivning av ärendet

I reglerna för intern kontroll står det att kommunstyrelsen senast under oktober månad
ska fastställa nästkommande års övergripande kontrollmoment för samtliga nämnder.
Föreslaget kontrollmoment avtalstrohet vid inköp av kontorsmaterial är en kontroll som
ska göras utöver det som respektive nämnd antar för sin egen verksamhet.
En grupp bestående av representanter från omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och tekniska kontoret samt ekonomikontoret har tillsammans föreslagit det övergripande kontrollmomentet för 2009.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-15 § 253 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Varje förvaltning ska i sin interna kontrollplan för 2009 ta med kontrollmomentet avtalstrohet vid inköp av kontorsmaterial och kontrollera hur det efterlevs.
_____________________
Sänt till:
Samtliga nämnder

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/657 003
§ 195

Förslag till reviderade regler för intern kontroll
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade regler för internkontroll. Det ska
börja och gälla från och med 1 januari 2009.
Beskrivning av ärendet

I samband med genomgång av nämndernas och styrelsens granskningsrapporter för
2007 konstaterades en del otydligheter i reglerna för intern kontroll. Ekonomikontoret
fick i uppdrag att se över reglerna. Förslag på reviderade regler har tagits fram tillsammans med representanter från omsorgs-, barn- och utbildnings-, social- och tekniska
förvaltningen.
Förslaget har lämnats på remiss till ekonomiansvariga på samtliga förvaltningar, förvaltningschefer och revisionen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-15 § 254 föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade regler för internkontroll. Det ska
börja och gälla från och med 1 januari 2009.
_____________________
Sänt till:
Kfs
samtliga förvaltningar

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/656 049
§ 196

Uppföljning av intern kontroll 2008 – A & K-förvaltningen
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner A & K-förvaltningens uppföljning av intern kontroll
2008.
Beskrivning av ärendet

A & K-förvaltningen har gjort uppföljning av intern kontroll 2008.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-15 § 256 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen godkänner A & K-förvaltningens uppföljning av intern kontroll
2008.
____________________
Sänt till:
ak
ek

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2006/254 214
§ 197

T4-området, norra delen, Hässleholm
Detaljplan – antagande
Beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till detaljplan för norra delen av T4området.
Yrkanden

Peter Groth, mp, yrkar avslag på förslaget.
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till planen. I detta instämmer Per-Åke Purk, v, och
Patrik Jönsson, sd.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag om bifall till
planen och dels Peter Groths, mp, avslagsyrkande och finner arbetsutskottets förslag
bifallet.
Reservation

Peter Groth, mp, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Planförslaget har varit utställt under tiden 7 april – 5 maj 2008. Synpunkter har inkommit och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utlåtande.
I aktuellt detaljplaneförslag ändras inriktning mot i huvudsak bostäder med inslag av
kontor, skola och handel. Lokalisering av eventuell småindustri begränsas till planområdets nordöstra delar utmed Vankivavägen. I samband med planens genomförande föreslås även förbättrad dagvattenhantering. Planen innefattar även tillfällig användning
av skjutbana.
Planen ska möjliggöra en förtätning av T4-området samtidigt som de kulturhistoriska
bebyggelsemiljöerna och höga naturvärdena inom planområdet ska bevaras. Ett allmänt
naturstråk utmed Almaån fastställs genom planen.

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2006/254 214
forts. § 197
Besluts gång

Byggnadsnämnden godkände den 9 maj 2006 förslag till program för detaljplan för T4området. Stadsbyggnadskontoret fick den 13 juni 2006 i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet i linje med planprogrammet för T4-området. Stadsbyggnadskontoret fick
samtidigt i uppdrag att utreda behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för
området.
Byggnadsnämnden informerades den 12 december 2006 om diskussioner som förs om
planläggning av T4-området och Åhusfältet.
Stadsbyggnadskontoret fick den 13 mars 2007 i uppdrag att samråda om planförslaget
med berörda. Byggnadsnämnden bedömde också att detaljplanen inte medför någon
betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden beslöt den 13 november 2007 att fortsatt planarbete ska ske i två separata detaljplaner, en sydlig del (PLAN 11/2006) och en nordlig del (PLAN 22/2007).
Planförslaget reviderades enligt samrådsredogörelsen och stadsbyggnadskontoret fick
den 11 december 2007 i uppdrag att ställa ut det reviderade förslaget.
Byggnadsnämnden godkände den 11 mars 2008 förändringar i utställningsförslaget vad
avser område för skola med mera.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-15 § 257 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till detaljplan för norra delen av T4området.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/593 372
§ 198

Yttrande över ansökan från Brittedals Energi ek. för. om
dispens från krav på nätkoncession
Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan.
Beskrivning av ärendet

Av ansökan framgår bland annat att den 27 december 2002 förvärvade Hässleholms
kommun av Fortifikationsförvaltningen hela det område som tidigare användes av
Hässleholms Garnison. Kommunen överlät i sin tur markområdet till HIBAB, förutom
viss mark som behölls för bostadsändamål. Kommunens och HIBAB:s förvärv inkluderade elnätet i området.
Kommunen och HIBAB begärde av E.ON att de skall överta elnätet, eftersom E.ON har
nätkoncessionen, det vill säga rätten att distribuera el inom Garnisonen. E.ON avböjde
emellertid erbjudandet och i stället förvärvade Brittedals Energi ek. för. (”Brittedal”) år
2005 elnätet från HIBAB.
För närvarande äger således Brittedal elnätet inom Garnisonen, medan E.ON har nätkoncessionen.
Brittedal har nu hos Energimarknadsinspektionen ansökt om dispens från kravet på nätkoncession i ellagen innebärande att föreningen för en tid av tre år skall få leverera el
till kunder inom Garnisonen, trots att E.ON har koncessionen.
Energimarknadsinspektionen har remitterat ärendet till kommunen för yttrande. Det har
internt överlämnats för yttrande till byggnadsnämnden i samråd med HIBAB. HIBAB
och byggnadsnämnden har i yttranden anfört att de inte har något att erinra mot att sökt
dispens beviljas.

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/593 372
forts § 198

Bedömning

Att leverera el utan att ha koncessionen står i strid med ellagen. För att Brittedal lagenligt ska kunna leverera el till kunderna inom Garnisonen krävs att föreningen beviljas
dispens från kravet på koncession. Såvitt framgår av utredningen i ärendet finns det i
dagsläget inte någon annan aktör som kan leverera el. För att säkerställa att fortsatt leverans kan ske bör därför sökt dispens tillstyrkas.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-15 § 261 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan.
____________________
Sänt till:
HIBAB
Bn
klk – kommunjurist
Energimarknadsinspektionen före 3/11-08
Länsstyrelsen i Skåne län

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

17 (26)

Diarienummer

2008-10-29
2008/671

406

§ 199

Renhållningstaxa 2009 - antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Renhållningstaxa 2009 innebärande en höjning med 8 %
över renhållningsindex att gälla från och med 2009-01-01.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Renhållare AB begär enligt § 32, 2008-09-22 att ny renhållningstaxa för
2009 ska antas. Efter dialog mellan bolaget och kommunstyrelsen föreslås enligt
skrivelse 2008-10-27 en höjning med 8 % över renhållningsindex. Detta ger en höjning
om knappt 17 %. Höjningen är motiverad bland annat av de senaste årens omfattande
investeringar som gjorts för att klara de nya krav som ställs på förvaring och behandling
av avfall.
Bolaget har informerat fastighetsägare i Hässleholm om ändring.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-29 § 261 föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Renhållningstaxa 2009 innebärande en höjning med 8 %
över renhållningsindex att gälla från och med 2009-01-01.

_____________________
Sänt till:
HÄRAB

Justering

B-A T

PJ

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-29
2008/693 133
§ 200

Utredningsuppdrag gällande integrationsbefrämjande
åtgärder på Ljungdala
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
integrationsprojekt på Ljungdalaskolan i enlighet med Urban Widmarks och LarsGöran Wibergs förslag samt före utgången av januari 2009 återkomma till kommunstyrelsen med ett konkret förslag på genomförande.
Utredningen skall inkludera fritidsnämndens beslut (2008-08-27, § 47) om förslag på
fritidsverksamhet på Ljungdala samt tidigare beslut om allaktivitetshus på Ljungdala.
Fritidsnämnden ska få kostnadstäckning för Hässleholms IF:s verksamhet på Ljungdala
2008 på högst 219 000 kronor mot redovisning av kvitton.
Tillskottet finansieras dels genom 116 400 kronor av kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov och dels genom 102 600 kronor från ekonomikontorets verksamhet
099, övriga ändamål.
Beskrivning av ärendet

I Hässleholms kommun har de senaste åren funnits stora behov av att arbeta med
integrationsbefrämjande åtgärder av olika slag. Till följd härav har bl a kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsutskott bildats. Vidare har kommunfullmäktige tilldelat såväl kommunstyrelsen som vissa facknämnder (socialnämnden och
fritidsnämnden) medel för integrationsbefrämjande åtgärder i 2008 års budget.
Ordföranden i arbetsmarknads- och integrationsutskottet Urban Widmark (m) samt tidigare ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Lars-Göran Wiberg (c), har som ett
led i integrationsarbetet föreslagit att Ljungdalaskolan skall utgöra navet i en större
satsning på integrationsbefrämjande åtgärder. Förslaget innebär bl a att Ljungdalaskolan
profileras mot musik och kultur tillsammans med Musik- och kulturskolan. På fritiden
föreslås att det i skolans lokaler skall bedrivas verksamhet som är av integrationsbefrämjande karaktär. Det föreslås också att det skall skapas ett modernt ”mediatek” med
datorer och internetuppkoppling samt tidskrifter och annan litteratur. Samverkan med
ideella föreningar skulle också kunna ske genom olika sport och idrottsaktiviteter. Målsättningen är att skolan skall fungera som en naturlig träffpunkt för alla invånare på
Ljungdala, oavsett språklig eller etnisk bakgrund.
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2008/693 133
forts. § 200
Fritidsnämnden har 2008-08-27, § 47 behandlat ett ärende angående fritidsverksamhet
på Ljungdala. Nämnden beslöt att anhålla hos kommunstyrelsen om 373 000 kronor för
att ersätta Hässleholms IF (HIF) för den fritidsverksamhet som föreningen bedrivit på
Ljungdala under våren och sommaren 2008 samt för att fortsätta driva fritidsverksamhet
i samverkan mellan HIF och fritidsnämnden under 2008. Alternativt anhåller nämnden
om kostnadstäckning för HIF:s verksamhet 2008 om max 219 000 kr mot redovisning
av kvitton. Nämnden anhöll också att medel för 2009 års verksamhet beaktas i budget
2009. I beslutsunderlaget kan utläsas att fritidsnämnden har för avsikt att samverka med
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kulturförvaltningen och arbetsmarknads- och integrationsutskottet beträffande utvecklingen av projektet.
Såväl Widmarks och Wibergs som fritidsnämndens förslag berör integrationsfrämjande
åtgärder och aktiviteter på Ljungdala. Frågorna måste dock ses i ett sammanhang. Det
föreslås därför att ett beslut om den fortsatta hanteringen av åtgärder och aktiviteter på
Ljungdala fattas av kommunstyrelsen. Kommunchefen bör med hänsyn härtill ges ett
uppdrag att utreda och lägga förslag till hur ett samordnat förslag skulle kunna se ut. I
arbetet bör, förutom kommunstyrelsens förvaltningar, företrädare för barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen samt fritidsförvaltningen
involveras. Utredningen skall också belysa frågan om hur tidigare beslut om allaktivitetshus på Ljungdala bör hanteras.
Mot denna bakgrund bör fritidsnämndens anhållan om medel för 2008 års verksamhet
på Ljungdala enligt ovan, bifallas endast i den del som gäller kostnadstäckning om 219
000 kronor, vilket ekonomikontoret tillstyrkt.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-29 § 262 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för ett integrationsprojekt på Ljungdalaskolan i enlighet med
Urban Widmarks och Lars-Göran Wibergs förslag samt före utgången av januari 2009
återkomma till kommunstyrelsen med ett konkret förslag på genomförande.
Utredningen skall inkludera fritidsnämndens beslut (2008-08-27, § 47) om förslag på
fritidsverksamhet på Ljungdala samt tidigare beslut om allaktivitetshus på Ljungdala.
Fritidsnämnden ska få kostnadstäckning för Hässleholms IF:s verksamhet 2008 på
högst 219 000 kronor mot redovisning av kvitton.
Tillskottet finansieras dels genom 116 400 kronor av kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov dels genom 102 600 kronor från ekonomikontorets verksamhet 099,
övriga ändamål.
_____________________
Sänt till:
kommunchefen
fritidschefen
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2008/701 252

§ 201

Förvärv av del av fastigheten Påarp 2:16 i Hästveda
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvärva del av fastigheten Påarp 2:16 i Hästveda av
Helge Brodén för en köpeskilling om 920 000 kronor och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Påarp 2:16 har erbjudit kommunen att förvärva cirka 60 000 m² i
fastighetens sydvästra del. Fastigheten består idag till största del av skog- och
jordbruksmark, ägaren bor i det sydöstra hörnet. Köpeobjektet gränsar till befintlig
bostadsbebyggelse i Hästveda och är beläget på sådant sätt att en utbyggnad av
Hästveda åt detta håll är trolig. Av denna anledning anser exploateringsavdelningen att
det är ett bra tillfälle att förvärva mark som troligtvis inom en snar framtid kan nyttjas
till bostadsbebyggelse. Området är inte detaljplanelagt.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-29 § 263 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen förvärvar del av fastigheten Påarp 2:16 av Helge Brodén för en
köpeskilling om 920 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
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2008/681 100
§ 202

Sammanträdesdagar 2009
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdagar för 2009, med
kompletteringen att beredningsutskott ska planeras in på samtliga onsdagar då
kommunstyrelsen sammanträder.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med inlämningstider för ärende har tagits fram. Grunden
är kommunfullmäktiges sammanträden.
Bilaga: sammanträdesdagarna
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-15 § 259 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Förslag till sammanträdesdagar för 2009 godkänns med kompletteringen att beredningsutskott ska planeras in på samtliga onsdagar då kommunstyrelsen sammanträder.
____________________
Sänt till:
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2008/706 041
§ 203

Budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 - antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att den kommunala skattesatsen skall vara förändrad och för
2009 fastställas till 20:61 kronor.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigdemokraternas ledamöter
deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till budget 2009 och flerårsplan 2010-2011.
______________________
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2008/721 042
2008/722 042
§ 204

Kommunens budgetuppföljning och bolagens kvartalsrapport
januari – september samt helårsprognos 2008
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger budgetuppföljningarna med godkännande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Budgetuppföljning per 2008-09-30 har upprättats dels för kommunen och dels för de
kommunala bolagen.
__________________
Beslut till:
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§ 205

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2008/213
260
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter samt avtal,
varigenom kommunen tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, såvitt gäller upplåtelser
för tid om högst fem år beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 200810-15
2008/128
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Framställningar till och yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och fastighetsbildning beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-10-16
2008/127
250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar m.m. upp till ett belopp om
högst 250 000 kronor beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 200810-15
2008/41
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-10-16
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2008/40
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-10-15
2008/26
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Exploateringsbudget beslutad av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-10-15
2008/685
002
Vidaredelegation inom exploateringsavdelningens ansvarsområde
2008/668
002
Anmälningsärende – Delegationsbeslut. Anmälan att bidrag på 3 000 kr beviljats till
Hässleholms Modelljärnvägsförening
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2008-10-08.
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§ 206

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2008/52
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per september 2008
2008/55
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per september 2008
2008/666 133
Migrationsverket – Organiserad vidareflyttning – en möjlighet för nyanlända invandrare
2008/683 041
Omsorgsnämnden – Fördelning av medel för oförutsedda utgifter
2008/696 149
Kommunikationsmyndigheten PTS – Post- och betaltjänster från den 1 december
2008/690 269
Skånska Svartkrutsklubben/Lille Mats pistolskytteklubb – överklagande av
miljönämndens beslut
2003/410 108
K E Dudzik – Begäran om utlämnande av allmän handling
Region Skåne Regionstyrelsen – Protokoll från sammanträde 2008-10-07
Douglas Roth tackar för uppvaktning
Extra sammanträde för kommunstyrelsen hålls 2008-11-12
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