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Diarienummer

2009-10-07
2009/699 257

§ 240

Förköpsrätt beträffande fastigheten Sösdala 73:1
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte utnyttja sin förköpsrätt beträffande
fastigheten Sösdala 73:1.
Beskrivning av ärendet

Till Hässleholms kommun har inkommit en begäran om yttrande om förköpsrätten angående fastigheten Sösdala 73:1. Fastigheten har typkod 321 (Hyreshusenhet, bostäder
och lokaler). Arealen är 1 477 m² och taxeringsvärdet är 518 000 kronor.
_____________________
Sänt till:
Sökande

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2009/702 252

§ 241

Förvärv av fastigheten Hässleholm Träbiten 1 i Vinslöv
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Fastigheten Hässleholm Träbiten 1 (f d bensinmacken i Vinslöv) förvärvas av Norsk
Hydro AB, för en köpeskilling om 626 000 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 inom det inre skyddsområdet för Ignaberga vattenskyddsområde.
På fastigheten har bedrivits försäljning av bensin och drivmedelsprodukter, vilket har
upphört sedan några år.
Del av fastigheten berörs av detaljplan från 1982.
Fastigheten har sanerats och lokalen inhyser en hyresgäst om har miljövänlig verksamhet. Köparen övertar gällande hyresavtal.
Fastigheten omfattar 4 175 m² och är bebyggd med äldre byggnader om cirka 200 m².
Fastighetens taxeringsvärde 2008 är totalt 299 000 kronor varav mark 125 000 kronor.
_____________________
Sänt till:
klk - exploateringsavd

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2009/683 214

§ 242

Detaljplan för Björklunda, Hässleholm - samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till detaljplan för Björklunda, Hässleholm.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår byggnadsnämnden ytterligare utreda frågan
om eventuell genomfartstrafik.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till detaljplan för Björklunda är nu föremål för samråd med berörda sakägare
och myndigheter.
Aktuellt planområde ligger i södra delen av Hässleholms stad, mellan Stattena och
Södra Kringelvägen, och omfattar cirka 30 hektar.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny blandad bostadsbebyggelse i Björklunda
samt etablering av förskola/skola och viss service. Planen ska redovisa lämplig omfattning och utformning av den nya bebyggelsen med hänsyn till platsens förutsättningar.
Ny bebyggelse ska infogas i landskapet så att befintlig grönstruktur kan tas tillvara och
utvecklas. Detaljplanen ska dessutom möjliggöra för ny infart till planområdet från
Södra Kringelvägen samt reglera befintlig bebyggelse i kvarteren kring Björklundavägen.
Planen medger byggande av cirka 200 bostäder.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2009/694 012

§ 243

Fördelning av ansvarsområden mellan omsorgsförvaltningen
och socialförvaltningen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Omsorgschefen och socialchefen får i uppdrag att i samråd med kommunjuristen ta
fram ett förslag till fördelning av ansvarsområden mellan de två förvaltningarna.
Beskrivning av ärendet

Det har uppmärksammats att fördelningen av vissa ansvarsområden mellan omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen inte är helt enkel att fastställa eller, med andra
ord, viss oklarhet råder om vem som skall göra vad. Det gäller exempelvis insatser för
psykiskt sjuka personer med missbruksproblem.
Överenskommelse mellan förvaltningarna om fördelningen har träffats. Förvaltningarna
kan dock inte själva disponera över en sådan fråga, utan den måste kommunfullmäktige
ta ställning till, t ex genom en ändring av respektive nämnds reglemente.
Hur fördelningen ska ske bör utredas, förslagsvis av cheferna för de båda förvaltningarna i samråd med kommunjuristen, varefter ett förslag till fördelning läggs fram för
kommunfullmäktige.
____________________
Sänt till:
klk – kommunjurist
On
Sn

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2009/669

719

§ 244

Barnomsorgstaxa – införande av enhetstaxa inom maxtaxan
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutarföljande:
Ärendet återremitteras för komplettering beträffande syfte och förslagets påverkan på
organisationen och brukarna.
Yrkande

Urban Widmark (M), med instämmande av Tommy Nilsson (S), yrkar återremiss av
ärendet.
Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslöt enligt § 105/2009 att föreslå ny barnomsorgstaxa
med enhetstaxa inom maxtaxan. Den nya taxan föreslås gälla från och med 2010-01-01.
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt nämndens förslag.
____________________
Sänt till:
Bun

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2009/164

101

§ 245

Motion om införande av dialektundervisning – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande enligt § 106/2009.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD) begär i motion att dialektundervisning skall införas i såväl lågstadie-, som mellan- och högstadieundervisningen. I denna skall skånska såväl som göingemål ingå. Kunskap om förekomsten av andra dialekter skall också ingå.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen enligt § 106/2009. Nämnden lyfter fram vad som görs inom skolan på detta område. Nämnden föreslår att motionen avslås.
Kommunledningskontoret föreslår att beslutet ska vara att motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande § 106/2009.
____________________
Sänt till:
Bun

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2008/410

101

§ 246

Motion om vegetarisk kost – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till barn- och utbildningsnämndens svar enligt § 107/2009 och dels omsorgsnämndens svar enligt § 92/2009.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Tobias Adersjö (MP) har i motion föreslagit att det minst en dag i veckan ska serveras
endast vegetariska alternativ på kommunens skolor och boenden.
Omsorgsnämnden svarade enligt § 92/2009 och redovisade skälen för att föreslå avslag.
Främst framhölls risken för undernäring bland äldre.
Barn- och utbildningsnämnden svarade enligt § 107/2009 och föreslog avslag på motionen. Nämnden framhåller i sitt svar att de har ett långsiktigt arbete med att införa mer
vegetarisk kost och att det redan idag finns som ett valbart alternativ enligt beslut i
kommunfullmäktige § 137/2002.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till omsorgsnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden.
____________________
Sänt till:
Bun
On

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2009/448

040

§ 247

Ansökan om bidrag till utemiljön från föräldraföreningen för
Vanneberga skola
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. 30 000 kronor anslås till tekniska nämndens investeringsbudget för att ta bort en
äldre lekstuga och i stället anlägga en uteplats på Vanneberga skola. Anslaget ska
också användas för att bygga ett underrede till ett pingisbord samt till utemöbler.
Anslaget ska vara anslagstyp 1.
2. Tekniska kontoret ska svara för slutbesiktning av anläggningen innan denna tas i
bruk.
3. 30 000 kronor anvisas ur kommunledningskontorets anslag till skolgårdsmiljöer,
projekt 20101.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.
Beskrivning av ärendet

Föräldraföreningen på Vanneberga skola har inkommit med en skrivelse med förslag
till pedagogisk utveckling av utemiljön. Föräldraföreningen ansöker om bidrag med
30 000 kronor till att ta bort en äldre och sliten lekstuga. Istället vill de anlägga en plattbelagd uteplats och ha nya utemöbler där fritidsbarnen kan sitta. I ansökan ingår också
pengar för att bygga ett underrede till ett pingisbord. I kalkylen ingår däremot inte
pengar till bollar, hopprep med mera som anges i ansökan.
Förslaget innebär också att föräldrarna till barnen på skolan står för den tid och arbete
som behövs för att ta bort den gamla lekstugan och anlägga uteplatsen med mera.
Tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet. Tekniska kontoret framhåller bland annat att
åtgärderna enligt ansökan inte ska försvåra tillgängligheten när tekniska kontoret ska utföra skötsel och underhåll på fastigheten.
Ekonomistaben har inga invändningar mot föräldraföreningens ansökan utöver de restriktioner som framgår av tekniska kontorets yttrande.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
klk – ekonomi- och personalavd
tk
Föräldraföreningen för Vanneberga skola
Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2009/536

040

§ 248

Anhållan om omdisponering av medel avsatta för lärarlyftet
till förskolelyftet i 2009 års budget
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
1. Hässleholms kommun ska delta i regeringens kompetensutvecklingssatsning
”Förskolelyftet”.
2. De outnyttjade medlen som är avsatta för ”Lärarlyftet” i 2009 års budget omdisponeras till ”Förskolelyftet”.
3. Kostnaderna för 2010-2011 behandlas i budgetberedningen för 2010.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C), Tommy Nilsson (S) och Urban Widmark (M) yrkar bifall till
framlagt förslag.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade hösten 2007, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens anhållan, dels om kommunens deltagande i den statliga kompetensutvecklingssatsningen Lärarlyftet och dels att nämnden i sin budgetram skulle kompenseras för de
ökade kostnader som satsningen medförde och fortfarande medför. (Enligt den förordning som reglerar Lärarlyftet finansieras lönerna för de lärare som studerar enligt följande: statsbidrag 56 %, huvudmannen 24 % och den studerande svarar själv för resterande 20 %). Lärarlyftet startade hösten 2007 och regeringen har beslutat att satsningen
ska pågå till och med 2011.
Under hösten 2009 har regeringen beslutat att motsvarande kompetensutvecklingssatsning ska genomföras inom förskolan. Satsningen benämns Förskolelyftet och de första
kurserna beräknas starta i slutet av oktober. Satsningen omfattar förskollärare och barnskötare samt ledare inom förskolan. Bakgrunden är att ett lekfullt lärande i förskolan
stärker lärandet i skolan och att regeringen inte anser att förskolans potential utnyttjas
fullt ut, varför man vill stärka den teoretiska kompetensen hos personalen. Fortbildningen ska utgå från uppdraget att förtydliga förskolans läroplan och ge möjlighet för
personalen att fördjupa sina kunskaper om barns språkliga och matematiska utveckling.
För ledarna handlar det om att fördjupa sina kunskaper i att följa upp och utvärdera
verksamheten. Kurserna som kommer att erbjudas omfattar 15 högskolepoäng för förskollärare (en termins studier på halvfart) och 5 veckor för barnskötare (”7,5 hp”). För
ledare omfattar kurserna 30 hp.
Barn- och utbildningsförvaltningen beräknar att motsvarande andel av målgruppen
inom förskolan, som är fallet inom skolans Lärarlyft, önskar komma ifråga för studier.
Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
§ 248 forts

2009/536

040

Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen dels att kommunen ska
delta i Förskolelyftet och dels att de outnyttjade medel som finns avsatta till Lärarlyftet
i 2009 års budget får omdisponeras till Förskolelyftet och att kostnaderna för kommunens deltagande för åren 2010 och 2011 beaktas i respektive års budget. Barn- och utbildningsnämnden har uppskattat kostnaden för Förskolelyftet till cirka 900 tkr - 1 miljon kronor per år 2010 och 2011.
Eftersom lärarna har getts denna möjlighet så bör även förskolelärare, barnskötare med
flera inom förskolan få möjlighet att fortbilda sig genom det så kallade Förskolelyftet.
Ekonomistaben har ingen anmärkning på förslaget att använda de outnyttjade medel
som är avsatta till Lärarlyftet till Förskolelyftet under 2009. För 2010 finns en bra möjlighet att finansiera kostnaden med det nya tillskott som kommunen kommer att få i regeringens budgetproposition för 2010. Däremot är 2011 års kostnad svår att finansiera.
Ekonomistaben har varit i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen och frågat
om det går att delta endast 2009-2010. Det trodde förvaltningen att man säkert kunde
göra. Ekonomistaben kan i dagsläget inte föreslå att kommunen ska delta 2011 eftersom
det saknas finansiering.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
Bun

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2009/667

049

§ 249

Utökad bevakning på Hässleholms Resecentrum
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Hässleholms kommun förbinder sig att täcka hälften av uppkomna kostnader för utökad bevakning på Hässleholms Resecentrum under perioden 2009-06-01 – 200912-13.
2. Hässleholms kommun täcker hälften av lönekostnaderna i samband med att Jernhusen, under hösten, anställer stationsvärdar på Resecentrum.
3. Totalkostnaden för 2009 beräknas till cirka 100 000 kronor och tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Under våren har en arbetsgrupp bestående av representanter från socialförvaltningen,
fritidsförvaltningen, förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet, barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen samt polisen, arbetat intensivt med att karlägga
situationen och identifiera problemen på Resecentrum.
Inom detta arbete har arbetsgruppen presenterat ett antal åtgärdsförslag som bland annat
omfattar utökade personella resurser på Resecentrum. Personella resurser är en viktig
faktor och innebär bland annat en ökad bevakning utförd av ordningsvakter samt en
fortsatt kontinuerlig närvaro av trygghets- och servicevärdar.
Jernhusen AB har vänt sig till Hässleholms kommun med en begäran om att kunna dela
kostnaderna för ökad rondering av ordningsvakter på Resecentrum. I samarbete med
Arbetsförmedlingen och Dalkia kommer Jernhusen även att anställa stationsvärdar på
Resecentrum. Beräknad kostnad för dessa skulle vara cirka 12 000 kronor i månaden
varav kommunen skulle stå för hälften.
Total kostnad för Hässleholms kommun beräknas under 2009 uppgå till cirka 100 000
kronor. Gällande kostnader för bevakningsinsatser under 2010 bör denna fråga hanteras
inom ramen för höstens budgetberedning.
____________________
Sänt till:
klk – kommunikations- och marknadsstab
klk – ekonomistab
klk – ekonomi- och personalavd
Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
2009/703

219

§ 250

Samlokalisering av förskola och skolbarnomsorg på Hörja
skola för Hörja/Röke
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att påbörja projekteringen av ombyggnaden
av Hörja skola under 2010 inför entreprenadupphandling.
2. Budgetberedningen föreslås avsätta 500 000 kronor i budget för 2010 för
projektering.
3. Budgetberedningen föreslås avsätta 6 065 000 kronor i flerårsplan för 2011 för
entreprenadens genomförande.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har i tidigare skede i samråd med företrädare från barn- och
utbildningsförvaltningen utrett möjligheten att samlokalisera förskoleverksamheten från
Lilleby förskola med skolbarnomsorgen (fritids) på Hörja skola. Utredning resulterade i
att förskoleverksamheten placerades i suterrängplan och att fritids flyttar upp sin verksamhet till plan 1 trappa samt att Lilleby förskola (ägd modulbyggnad) kan avvecklas.
Denna utredning har nu utökats till att även omfatta samlokalisering av förskoleverksamheten från Sörgårdens förskola i Röke på Hörja skola. Sörgården är en förhyrd fastighet med hyreskontrakt fram till 2012-02-28 och samlokaliseringen möjliggör att hyreskontraktet för Sörgården kan sägas upp.
Kommunledningskontoret har kostnadsbedömt hela projektet till 6 565 000 kronor.
Kommunledningskontoret föreslår att det vid 2010 års budgetberedning avsätts 500 000
kronor år 2010 för projekteringen samt att resterande 6 065 000 kronor avsätts år 2011
för entreprenadens genomförande.
____________________
Sänt till:
klk – lokalförsörjningsavd
klk – ekonomistab

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

15 (16)

Diarienummer

2009-10-07
2009/645

014

§ 251

Nationell plan för transportsystemet 2010 till 2021
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen antar yttrandet över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021.
Kommunstyrelsen framhåller svårigheten med en plan som sträcker sig ända till 2010
men finansieras endast 1 år i taget.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket har gemensamt tagit fram
en Nationell plan för transportsystemet under perioden 2010 – 2021. Planen släpptes
den 31/8 2009 och är nu ute på bred remiss. Den nationella planen omfattar väg, järnväg, flyg och sjöfart. Planen redovisar tre nivåer; -15 %, 0 och +15%.
E22:s betydelse i hela sin sträckning för att skapa en tålig, attraktiv och säker transportled för både gods och människor genom Skåne och längs Sveriges ostkust har dokumenterats och redovisats på nationell, regional och lokal nivå från det offentliga och
näringslivet. E22 är en nödvändig förutsättning för regionförstoring och för att balansera den skånska utvecklingen liksom för att koppla samman hela sydöstra Sverige.
Ökande kontakter med Östersjöländerna talar också för en utbyggd E22. En ny väg innebär också betydande fördelar ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.
Järnvägar, i kombination med säkra vägar, skapar en optimal och långsiktig infrastruktur i stad och på landsbygd. Långsiktighet och kvalitet göra järnvägssystem till en av de
viktigaste tillväxtfaktorerna i samhällsbyggandet. Förslaget innebär, ställt i relation till
Skånetrafikens tågstrategi, en alldeles för begränsad utbyggnad under planperioden.
Risken är att Skånes tillväxt bromsas om inte större resurser tillförs. Tåg är, till skillnad
från vägar en punktstruktur vilket minskar dess tillgänglighet till stationsnoderna.
Nordöstra Skåne har i ett skånskt perspektiv låg tillgänglighet till tåg, endast i sju orter,
vilket vi på kort sikt vill öka till sexton.

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-07
§ 251 forts

2009/645

014

STRATEGISKA MÅL FÖR SKÅNE NORDOST
 Skåne ska utvecklas till en flerkärnig region med gemensam bostads- och
arbetsmarknad.
 Transportsystemet ska ge god tillgänglighet i hela Skåne och Skånes omland
 Transportsystemets miljöeffekter ska minska och ett trafiksäkert, jämställt och
handikappvänligt utvecklas
 Skånes förbindelser med omvärlden ska förbättras
 Fartyg och tåg prioriteras för stora godsströmmar.
____________________

Sänt till:
klk – utvecklingsstab
Näringsdepartementet, senast 2/11-09 prot +yttrande+ ev bilaga

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

