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Diarienummer

2010-09-15
2010/594 214

§ 184

Utställning detaljplan för Rusthållaren 3-4 – granskning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslag till detaljplan för
Rusthållaren 3-4 i Hässleholm.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till detaljplan för Rusthållaren 3-4 i Hässleholm är nu föremål för granskning
med berörda sakägare och myndigheter.
Planområdet ligger centralt i Hässleholm i korsningen Hantverkargatan och Bokebergsgatan, strax norr om Försäkringskassan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder (ägarlägenheter) i flerfamiljshus samt att inom planområdet få in en
blandning av funktioner såsom arbetsplatser och affärslokaler.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-15
2010/386 430

§ 185

Förslag till bildande av naturreservatet Gulastorp,
Hässleholms kommun – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hos länsstyrelsen avstyrka förslaget till
bildande av naturreservat Gulastorp i Hässleholms kommun med motiveringen att det
på ifrågavarande mark planeras en ny dragning av riksväg 23 enligt antagen översiktsplan.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Skåne län har utarbetat förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Gulastorp på fastigheten Gulastorp 1:19, samt genomfört en konsekvensutredning av de föreslagna föreskrifterna. Länsstyrelsen har gett Hässleholms kommun
möjlighet att yttra sig över förslaget senast den 15 oktober 2010.
Förslaget har internremitterats till byggnadsnämnden och miljönämnden. Byggnadsnämnden har yttrat sig genom beslut 2010-08-17, § 144 och miljönämnden genom beslut 2010-08-25, § 91. Båda nämnder har avstyrkt med motiveringen att det på ifrågavarande mark planeras en ny dragning av riksväg 23 enligt antagen översiktsplan.
_____________________
Sänt till:
Bn
Mn
Länsstyrelsen + yttrande byggnadsnämnden och miljönämnden med tillhörande tjänsteskrivelse

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-15
2009/776 007

§ 186

Granskning av risk- och säkerhetsarbetet inklusive
försäkringsfrågor – svar på revisionsrapport
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar räddningstjänstens svar daterat 2010-05-04 och föreslår
kommunfullmäktige att lägga yttrandet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat risk- och säkerhetsarbetet inklusive försäkringsfrågor. Revisorerna konstaterar att det finns en säkerhetspolicy och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas och att förvaltningen genomfört åtgärder och initierat projekt. De bedömer att ytterligare initiativ behöver tas.
Räddningstjänsten har yttrat sig över rapportens olika punkter.
I sammanhanget bör också nämnas att en särskild analys av säkerheten i Stadshusets reception har gjorts, daterad 2010-06-04.

______________________
Sänt till:
Revisionen
Räddningstjänsten

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-15
2010/599 049

§ 187

Ansvarskonto inom kommunledningskontoret
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
följande:
Kommunstyrelsen godkänner de reviderade ansvarskontona inom kommunledningskontoret.
Beskrivning av ärendet

Namnändring av utvecklings- och planeringsstab till utvecklingsstab, delning av kommunikations- och marknadsstab till kommunikationsstab och näringslivsstab, samt tillkommande av ny avdelning, tekniska avdelningen, har medfört ändringar i befintliga
ansvarskonton. Ändringarna framgår av bilaga ”Ansvarskonto inom kommunledningskontoret”.

Bilaga: Ansvarskonto inom kommunledningskontoret, daterad 2010-08-30.

________________________
Sänt till:
klk – bitr. kom.chef
klk – kom.chef
klk – näringslivsstab
klk – kommunikationsstab
klk – tekniska avdelningen

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-09-15
2009/782

101

§ 188

Motion om anläggande av upplevelseträdgårdar i anslutning
till gruppboende – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande
§ 67/2010.
Yrkande

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

Anita Peterson (V) har motionerat om att det under 2010 ska påbörjas anläggandet av
en upplevelseträdgård i anslutning till gruppboendet på Österåsgatan 20.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och omsorgsnämnden. Tekniska avdelningen har avböjt att svara.
Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen enligt §67/2010 och föreslår att den bifalls. Nämnden har avsatt pengar för att påbörja anläggandet under 2010.
____________________
Sänt till:
On

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

