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1
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Justering

BA

BAT
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Paragrafer 137-159

Lars Olsson

Anslagets nedtagande 2006-06-20

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

2

§ 137

Förköpsärende beträffande Parken 4, Vinslöv
Dnr 2006.26

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och inte begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Parken 4, Vinslöv.

____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

3

§ 138

Förköpsärende beträffande Örtagården 7 och
9, Repslagaren 6, Kronan 16 och 17, Vänhem
12, Hässleholm
Dnr 2006.26

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och inte begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Örtagården 7 och
9, Repslagaren 6, Kronan 16 och 17, Vänhem 12,
Midgård 5, Fredentorp 4 och 5, Repslagaren 10 Lille Mats
1 samt Bokeberg 22, Hässleholm.

____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

4

§ 139

Försäljning av fastigheten Hässleholm Sorbus
2, Ekbackaområdet
Dnr 2006.328

253

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Fastigheten Hässleholm Sorbus 2 försäljs till Magnus
Persson för 380 100 kronor.
Exploateringschefen får i uppdrag att underteckna
köpeavtalen.

Ärendebeskrivning
Efter redovisning från köparen på utformningen av den
byggnation som avses att uppföras har exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till köpeavtal.
Exploateringsavdelningen föreslår att fastigheten
Hässleholm Sorbus 2 om 1 086 kvm säljs till Magnus
Persson, Bollvägen 8, 281 95 Vankiva.
____________________

Sänt till:
Expl.avd.

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2006-05-17

5

§ 140

Undertecknande av handlingar under
ordinarie beslutsattestanters semestrar
Dnr 2006.378

002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Budgetchef Eva-Lotta Svensson, upphandlingschef Sonny
Månsson samt ekonom Bo Ranvert får i uppdrag att var
för sig, under ordinarie beslutsattestanters semestrar
veckorna 25-33, underteckna handlingar, bankanvisningar, kvitton och dylika handlingar utfärdade av
kommunstyrelsen samt handlingar avseende ansvar 23,
Ekonomikontoret och ansvar 90, Finansiering.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag för undertecknande
av handlingar under semester.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

6

§ 141

Anhållan om kompensation för ökade hyresoch städkostnader
Dnr 2006.302

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Begäran avslås eftersom den behandlas i samband med
kompletteringsbudgeten.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om kompensation
för ökade hyres- och städkostnader med 3 152 400 kronor.
Ekonomikontoret anför att denna ökning är beaktad i förslaget till kompletteringsbudget.
____________________

Sänt till:
BUN
ek

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

7

§ 142

Tekniska nämnden – Nytt tak m.m. –
Hässleholms museum, transport, teknik,
militär
Dnr 2006.351

299

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Till tekniska nämndens investeringsbudget 2006 anslås
1 200 000 kronor för att vidta föreslagna ombyggnadsoch brandsäkerhetsåtgärder på fastigheten där
Hässleholms museum för transport, teknik och militär är
inrymt.
För ändamålet omdisponeras 1 200 000 kronor från
ekonomikontorets investeringsbudget, oförutsedda
investeringar – projekt 20104.
Anslaget ska vara typ 1.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 2006-04-06 att ansöka om
1 200 000 kronor för att bygga om den norra delen av
Hässleholms Museum – transport, teknik, militär i
fastigheten del av Hässleholm Träskon 5.
Fastigheten har tidigare använts som lagerlokal och behöver
byggas om/renoveras för att kunna användas som museilokal.
____________________

Sänt till:
TN
ek

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2006-05-17

8

§ 143

Upphandling av vitvaror
Dnr 2006.355

056

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen bör deltaga i föreslagen upphandling.

Ärendebeskrivning
Kommentus Gruppen AB har för avsikt att genomföra en
samordnad ramavtalsupphandling avseende Vitvaror:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justering

BA

BAT

Storköksmaskiner
Fastighetstvättmaskiner
Kylar och Frysar
Hushållsmaskiner
Elspisar
Hällar
Ugnar
Diskmaskiner
Spisfläktar
Torktumlare
Torkskåp
Tvättmaskiner
Medicinkylskåp
Restaurangmaskiner
Kyldiskar
Stora ugnar
Helhetskoncept för storkök som inkluderar säljbesök,
planering och anpassning av inredning, installation av
el och VVS.

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

9

Ks au § 143 forts
Avtalstiden är planerad till 2007-01-01 – 2009-12-31 med
möjlighet till ett års förlängning.
Tekniska kontoret förordar att Hässleholms kommun
ansluter till denna upphandling.
____________________
Sänt till:
Upphandlingsavdelningen

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

10

§ 144

Detaljplan för Finja Betong, Vankiva 3:25 m.fl.
Finja
Dnr 2005.679

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ingen erinran mot
planförslaget.

Ärendebeskrivning
Detaljplan för Finja Betong, Vankiva 3:25 m.fl. Finja, är
utställd för granskning.
Detaljplanen omfattar i huvudsak befintligt verksamhetsområde för Finja Betong, samt ett 100 meter brett område
för framtida utbyggnad längs området i öster, mot grustäkten. Planförslaget har upprättats för att ge Finja Betong
möjlighet att utveckla och utvidga sin verksamhet.
____________________

Sänt till:
BN

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

11

§ 145

Detaljplan för camping och stugby vid
Hovdala, Tormestorp 5:31, Hässleholm
Programsamråd
Dnr 2006.361

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Byggnadsnämnden rekommenderas att tills vidare inte
gå vidare med planarbetet.

Ärendebeskrivning
Ett programförslag till ”Detaljplan för camping och stugby
vid Hovdala, Tormestorp 5:31” är föremål för samråd med
berörda sakägare och myndigheter.
Programmet kan, tillsammans med framkomna synpunkter,
vara ett underlag vid detaljplanarbetet, vilket handläggs
med normalt planförfarande.
Planområdet ligger vid Finjasjöns södra strandkant på
fastigheten Tormestorp 5:31. I öster ligger Björkviken. Där
finns en småbåtshamn och bostadsbebyggelse. I söder
sträcker sig öppen odlingsmark ner mot Hovdala slott.
Väster om planområdet finns en sandstrand.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en
camping och uthyrningsstugor i anslutning till Finjasjön.
Planen ska även möjliggöra en angöring från sjösidan.
____________________

Sänt till:
BN

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

12

§ 146

Tätortsbidrag 2006
Dnr 2006.31

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Redovisningarna av tätortsbidrag godkänns.
Kommunledningskontoret får utbetala tätortsbidrag för
år 2006 till de administrerande föreningarna i Sösdala,
Hästveda, Bjärnum och Tyringe.
Kommunledningskontoret får utbetala tätortsbidrag till
Vinslöv efter det att föreningen redovisat fastställt
bokslut och godkänd revisionsberättelse.
Tillsvidare får inte utbetalning göras av tätortsbidraget
avseende år 2006 för Vittsjö.
Fullmakt ges till kommunchefen att utanordna medel för
Vittsjödagarna.

Ärendebeskrivning
Föreningar i tätorterna kan söka tätortsbidrag enligt beslut i
kommunstyrelsens arbetsutskott § 406/2001. Kommunledningskontoret har för respektive tätort redovisat vilken
förening som administrerat bidraget, hur det använts och
om det stämmer överens med reglerna för bidraget. Förslag
till utbetalning har lagts fram.
____________________

Sänt till:
klk

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

13

§ 147

Socialnämnden – Framställan om platser från
integrationsverket
Dnr 2006.50

139

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen avböjer att teckna överenskommelse om
introduktionsplatser för år 2006 med Integrationsverket.

Ärendebeskrivning
Integrationsverket önskar i skrivelse att kommunen tecknar
en tillfällig och särskild överenskommelse om introduktionsplatser 2006. Överenskommelsen skulle vara ett tillägg till
befintlig överenskommelse.
Socialnämnden har i sitt beslut § 29/2006 föreslagit att
kommunen ska avböja att ta emot personer till introduktionsplatser. Av socialnämndens underlag framgår att med
den schablon Integrationsverket föreslagit förväntas
Hässleholms kommun ta emot 170-180 personer. I sitt svar
pekar nämnden på svårigheten att ordna bostäder och
arbeten och att extra personal måste anställas inom bl.a.
socialförvaltningen.
____________________

Sänt till:
Integrationsverket + SN:s beslut + SN:s yttrande

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

14

§ 148

Angående fritidsgård i Tyringe
Dnr 2006.210

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Kommunstyrelsen anslår 225 000 kronor för fritidsgård i
Tyringe 2006 att finansieras ur kommunstyrelsens konto
för oförutsedda kostnader för utbetalning via ekonomikontoret.
Budgetberedningen föreslås utöka ramen för fritidsnämnden med 365 000 kronor fr.o.m. 2007 samt räkna
upp ramen med 3% motsvarande 77 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut skall minst 2 140 000
kronor användas för fritidsgårdsverksamhet. Idag finns
fritidsgårdar i Bjärnum, Hästveda och Sösdala. I Finja,
Tormestorp och Vinslöv finns s.k. träffpunkter med begränsat öppethållande. Långsiktigt är ambitionen att Tyringe,
Vinslöv och Vittsjö skall få fritidsgårdar med fullt öppethållande. Detta är inte finansierat i budget 2006 och flerårsplanen 2007-2008.
Kyrkan i Tyringe avvecklade sin fritidsgårdsverksamhet i
december 2005. Förvaltningen har arbetat för att en ny
fritidsgård skall öppnas i Tyringe under 2006. Dock finns det
inte kostnadstäckning för detta.

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

15

Ks au § 148 forts
Kostnaden för en fritidsgård i Tyringe ligger på 415 000
kronor med samma beräkningsgrund som för övriga fritidsgårdar.
____________________
Sänt till:
FN

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

16

§ 149

Dansmusikprojektet ”Hässleholm” i Hultsfred
Dnr 2006.350

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Dansmusikprojektet ”Hässleholm” i Hultsfred beviljas
marknadsföringsbidrag med 40 000 kronor under
förutsättning att gratisvykort från Hässleholms kommun
ställs fram i anslutning till spelningen.
Bidraget finansieras ur informationsbudgeten.

Ärendebeskrivning
Artisterna Andreas Tilliander, Sophie Rimheden, Stefan
Thor, Johan T Karlsson och Andreas Hörlén har blivit
ombedda av Hultsfredsfestivalen att göra ett framträdande
som grupp under namnet ”Hässleholm” i syfte att visa upp
Hässleholms musikscen. Anledningen är att flera stora namn
inom dansmusikgenren kommer just från Hässleholms
kommun. Det blir första gången i festivalens historia som en
stad och kommun exponeras på det här sättet.
Hultsfred, som är Sveriges största musikfestival, lockar
huvudsakligen en ung publik som kommunen annars har
svårt att nå ut till. Marknadsföringsvärdet av att kommunens namn exponeras i samband med det här framträdandet bedöms därför vara stort. Det är dessutom ett utmärkt
tillfälle att kunna sprida kommunens nytryckta vykort.

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

17

Ks au § 149 forts
Dansmusikprojektet har ansökt om bidrag. Det är inte rimligt att kommunen ersätter artisterna fullt ut för förlorad
arbetsinkomst. Marknadsföringsvärdet för Hässleholms
kommun uppskattas till ca 40 000 kronor, vilket också skulle
täcka dansmusikprojektets kringkostnader.
____________________
Sänt till:
Hanna Gardell

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

18

§ 150

Lokal för ungdomscentrum
Dnr 2006.414

295

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott meddelar tekniska
nämnden att avtal ska tecknas för förhyrning av lokaler i
Samhallhuset för Ungdomscentrum.

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att kommunen hyr lokaler i Samhallhuset i Hässleholm som lokal för Ungdomscentrum.
Bo-Anders Thornberg deltar pga jäv varken i handläggningen eller beslutet i ärendet.
____________________

Sänt till:
TN

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

19

§ 151

Iordningställande av infart till Hovdala Slott
Dnr 2006.373

314

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Förslaget till iordningställande av den befintliga infartsvägen godkänns och arbetet ska finansieras inom ramen
för kommande gemensamhetsanläggning, inom vilken
Hibab, Kommunen och Statens Fastighetsverk beräknas
komma att vara delägare.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2005-09-21, § 254,
att Hibab skulle upprätta förslag till iordningställande av den
befintliga infartsvägen.
Hibabs styrelse har ställt sig positiv till framtaget förslag
samt lämnat starttillstånd för upphandlad entreprenad.
Förslaget beräknas kosta ca 1,8 miljoner kronor.
____________________

Sänt till:
Hibab

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

20

§ 152

Motion angående införande av en Läsa-skrivaräkna-garanti
Dnr 2005.710

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beslut § 52/2006 att elevernas
rättssäkerhet inte ökar genom införandet av en läsaskriva-räkna garanti.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen
enligt § 52/2006 och föreslår att motionen avslås med
motiveringen att elevernas rättssäkerhet inte ökar genom
att införa en garanti. Nämnden hänvisar till utarbetat yttrande daterat 2006-03-07.
Yrkande och omröstning
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels sitt förslag och dels
Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner sitt eget förslag
bifallet.
Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

21

Ks au § 152 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja. Den som bifaller Bo-Anders
Thornbergs yrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson och Lars Olsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg
Reservation
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
______
Kf 2005-10-31, § 149
Anmäles att en motion av John Bruun och Lars Arvidsson
remitterats till barn- och utbildningsnämnden.
./. Bilaga
____________________
Sänt till:

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

22

§ 153

Motion om mindre klasser i grundskolan
Dnr 2003.111

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen bifalles, på så sätt att barn- och
utbildningsnämnden ges i uppdrag att under 2006
genomföra en pilotstudie i ett av rektorsområdena för att
belysa konsekvenserna vad gäller ekonomi, personal och
lokaler.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 53/2006 tillstyrkt motionen.
______
Kf 2003-02-24, § 44
Anmäles att en så lydande motion av Kristina Lind, EvaMarie Lidén, Madlén Sjögaardh och Kjerstin Ulfvik Jonasson
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

23

Kf 2003-02-24, § 44 forts
”Forskning inom skolans värld visar att det främst är den
pedagogiska kompetensen hos läraren i kombination med
mindre klasser i grundskolan som påverkar undervisningen
positivt. Enbart färre elever per lärare, statistiskt sett, är
alltså inte det viktigaste då vi vill göra förbättringar i skolan.
För att en pedagog ska lyckas i sitt arbete måste det i
gruppen ges förutsättningar för nära och goda relationer,
vilket inte är möjligt på samma sätt i större klasser. De som
framförallt vinner på de små klasserna är barn i de lägre
årskurserna, barn med invandrarbakgrund samt barn från
familjer med svag studietradition.
Att ha ett tak på omkring femton elever per klass anses
vara en bra gruppstorlek.
Med tanke på det sjunkande elevantalet i grundskolan och
den ökade tillgången på skollokaler framöver anser vi tidpunkten lämplig att utreda detta förslag.
Med anledning av ovanstående föreslår vi följande:
Att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
utreda de ekonomiska och praktiska möjligheterna för att
klasstorleken i grundskolan ska ha ett tak på cirka femton
elever.”
____________________
Sänt till:

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

24

§ 154

Medgivande att anställa vikarierande
telefonist vid kommunledningskontoret
Dnr 2006.385

023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunledningskontoret medges anställa vikarierande
telefonist.

Ärendebeskrivning
Telefonisten Linda Forsell har begärt och beviljats tjänstledighet under sju månader för prövande av annan tjänst.
För att kommunens växel skall kunna upprätthålla erforderlig servicenivå erfordras att vikarie anställs.
____________________

Sänt till:
klk

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

25

§ 155

Högstadieskola på Öster
Dnr 2006.415

291

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda
möjligheterna att inom Linnéskolan skapa utrymme för
högstadie med början höstterminen 2007.
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsavdelning
skall medverka i utredningsarbetet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2006-04-26
gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa
Västerskolans lokalbehov inför kommande beslut om renovering. Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett behovet av skollokaler i centrala Hässleholm 2006-2011.
Huvudalternativen som föreligger är dels att en ny 7-9
enhet på Öster byggs, dels att ingen ny enhet på Öster
byggs och dels att Västerskolan används som 7-9 skola.
För alternativen gäller att barn- och utbildningsnämnden
saknar tekniskt underlag för en ekonomisk konsekvensanalys.

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

26

Ks au § 155 forts
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att fatta beslut om en ny 7-9-skola på Öster i
Hässleholms stad.
____________________
Sänt till:
klk

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

27

§ 156

Äldreboende och trygghetsboende
Dnr 2006.412

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Byggnadsnämnden får i uppdrag att omedelbart påbörja
detaljplaneändring vid Hovdalavägen (norr om Hassellunden) för att möjliggöra uppförande av särskilt boende
samt s.k. trygghetsboende.

Ärendebeskrivning
Det finns ett förslag att påbörja ändring av detaljplanen vid
Hovdalavägen så att särskilt boende och trygghetsboende
kan byggas.
____________________

Sänt till:
BN
ON

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

28

§ 157

Beslut om kommanditbolagsavtal för LB Kiel
Färgaren KB
Dnr 2006.416

107

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommanditbolagsavtal avseende LB Kiel Färgaren KB
godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till kommanditbolagsavtal avseende LB Kiel
Färgaren KB har upprättats. Avtalet föreslås bli godkänt.
____________________

Sänt till:
KFS
Hibab

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

29

§ 158

Bidrag till Sösdala Bygdegårdsförening
Dnr 2006.115

865

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Sösdalaortens Bygdegårdsförening beviljas 25 000 kronor
för inköp av tavlor av Sösdalakonstnären Karl-Einar
Andersson.
Ekonomikontoret får i uppdrag att utbetala bidraget som
ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Ärendebeskrivning
Sösdalaortens Bygdegårdsförening har begärt att få bidrag
för att av Lions Club köpa 17 konstverk av Sösdalakonstnären Karl-Einar Andersson. Tavlorna ska hänga kvar på
Vannaröds slott.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-05-17

Sid

30

§ 159

Tekniska nämnden angående åtgärder på
Skjutbanevägen
Dnr 2006.413

250

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ansvaret för eventuella åtgärder avseende Skjutbanevägen åvilar tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har begärt medel för gatubyggnad.
Kommunledningskontoret anför att enligt gällande principer
för ansvarsfördelning avseende gatuutbyggnader finansieras
och initieras dessa inom nya exploateringsområden av
kommunledningskontorets exploateringsavdelning. Finansiering sker genom det särskilda anslaget för exploateringsåtgärder. Andra förändringar av gatunätet ska tekniska
nämnden hantera. Denna princip bör upprätthållas.
I nu aktuellt fall är fråga om ändring av gata utanför själva
exploateringsområdet, varför tekniska nämnden bör ansvara
för dessa åtgärder.
____________________

Sänt till:
TN

Justering

BA

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

