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Diarienummer

2009-09-09
2009/634 050

§ 219

Mötesplats Ljungdala – antagande av anbud
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. NCC Construktion Sverige AB:s anbud på 8 440 000 kronor antas för utförande av
totalentreprenaden.
2. En projektkostnad om 10 900 000 kronor godkänns.
3. 9 555 000 kronor ianspråktas från 2009 års investeringsbudget för nybyggnad av
Mötesplats Ljungdala, projektnr 49602.
4. 2010 års budgetberedning föreslås tillföra projektet 1 345 000 kronor samt att
ytterligare 100 000 kronor tillförs kulturnämndens investeringsbudget för konstnärlig utsmyckning avseende Mötesplats Ljungdala.
5. Starttillstånd ges för projektet.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har i samråd med företrädare inom barn- och utbildningsförvaltning, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och socialförvaltningen projekterat
för en nybyggnation av Mötesplats Ljungdala.
Kommunledningskontoret har vid tidigare förstudieskede kostnadsbedömt projektbudgeten till 9 555 000 kronor.
Kommunledningskontoret har infordrat anbud för entreprenadarbetena som en totalentreprenad. Inkomna anbud har sammanställts och utvärderats. Entreprenadsumman
uppgår till 8 440 000 kronor och den totala kostnaden för projektet blir 10 900 000 kronor inklusive kostnader för mörkläggningsgardiner inom samlingslokalen. Utöver detta
tillkommer 100 000 kronor för kulturförvaltningens konstärliga utsmyckning av Mötesplats Ljungdala.
_____________________
Sänt till:
klk – lokalförs.avd
klk - ekonomistaben

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 (7)

Diarienummer

2009-09-09
2009/503 615

§ 220

Promemoria Rätt till gymnasial vuxenutbildning och
gymnasial särvux (Ds 2009:20) - yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutvecklings yttrande som sitt eget och översända det till Utbildningsdepartementet.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling har upprättat ett yttrande över
promemorian Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux (Ds 2009:20).
_____________________
Sänt till:
ak
Utbildningsdepartementet + yttrande

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-09
2009/441 430

§ 221

Nya klimatmål för Skåne - yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2009-08-26 som miljönämnden antog enligt §
90, 2009-08-26.
_____________________
Sänt till:
Mn
Länsstyrelsen + yttrande senast 30/9

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 (7)

Diarienummer

2009-09-09
2009/627 214

§ 222

Södra delen av T4 området, f d kasernområdet – antagande av
detaljplan
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Reviderat förslag till detaljplan för södra delen av T4-området, f d kasernområdet,
Hässleholms tätort antas.
Beskrivning av ärendet

Förslaget till detaljplan för södra delen av T4-området, f d kasernområdet, har varit utställt under tiden 26 maj – 30 juni 2008. Synpunkter har inkommit och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utlåtande.
Byggnadsnämnden föreslår antagande enligt § 254/2008.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-09
2008/411

101

§ 223

Motion om att enbart servera grönlistad fisk – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Beskrivning av ärendet

Tobias Adersjö (MP)) lämnade 2008-05-23 in en motion i vilken han föreslog att
Hässleholms kommun endast skulle köpa in och servera fisk som är grönlistad enligt
WWF.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2009-06-25, § 88. De anför att den fisk som
finns upptagen på matsedlarna nästan undantagslöst är sådan fisk som rekommenderas
av Miljöstyrningsrådet, s.k. grönlistad fisk, och det är barn och utbildningsnämndens
strävan att endast sådan fisk ska serveras.
Omsorgsnämnden anför enligt § 91/2009-06-16 bland annat följande ”Under våren har
kostansvariga inom SKNO-kommunerna utarbetat nya kvalitetskrav för den livsmedelsupphandling som förmodas bli klar under sommaren. I de kvalitetskrav som berör
fisk har vi använt oss av WWF (Världsnaturfonden) och Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Vi har ställt som krav att svarande grossist i första hand bör leverera fisk
från bestånd som är markerat med ´OK´ i fiskelistan från MSR och i andra hand fisk
markerad med ´försiktighet´ i samma lista.
Båda nämnderna för samma resonemang i sina yttranden.
Vid kontakt med upphandlingsavdelningen uppger de att kommunen vid upphandling
använder sig av Miljöstyrningsrådets lista som är bäst anpassad till de svenska förhållanden.
____________________
Sänt till:
Bun
On

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

