SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2007-08-08

1

Plats och tid
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Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Lenore Larsson

Justering

B-A t

P-Å P

Paragrafer §§ 137-160

Anslagets nedtagande 2007-09-12

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

2

§ 137

Ändrad dagordning

Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen justeras på följande sätt:
-

Justering

B-A t

P-Å P

Ärendena nr 22 – 27 behandlas inte.
Ärende nr 30, yttrande över ansökan från Pysslingen AB
tillkommer.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2007-08-08

3

§ 138

Försäljning av fastigheterna Hässleholm
Lansen 1 och del av Hässleholm 87:22
Dnr 2007/242

253

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

Fastigheten Lansen 1 samt 900 kvm av fastigheten
Hässleholm 87:22 säljs till Ditt Hem i Skåne, Box 59, 281
21 Hässleholm, under förutsättning att köparen
undertecknar köpekontraktet, för en köpeskilling om
1 340 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt upprättat
förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Ärendebeskrivning
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till köpeavtal med Ditt Hem i Skåne, Box, 59, Hässleholm om försäljning av Lansen 1 samt ca 900 kvm av
Hässleholm 87:22 för en köpeskilling om 1 340 000 kronor.
Köparen ska på det försålda området etablera affärs- och
kontorsverksamhet.
______

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

4

KS AU 2007-04-04 § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Fastigheten Lansen 1 samt 900 kvm av fastigheten
Hässleholm 87:22 säljs till Ditt Hem i Skåne, Box 59, 281
21 Hässleholm, under förutsättning att köparen
undertecknar köpekontraktet, för en köpeskilling om
1 340 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt upprättat
förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

____________________

Beslut sänt till:
expl.avd

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

5

§ 139

Optionsavtal del av Hässleholm Stoby 24:1
Dnr 2007/478

258

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Upprättat förslag till optionsavtal godkänns med GGM
Plast AB, Hässleholm, berörande ca 15 000 m² av
Hässleholm Stoby 24:1, att gälla till och med 2008-0131, och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till optionsavtal med GGM Plast AB, Hässleholm, för ca 15 000 m² av
Hässleholm Stoby 24:1.
Bolaget planerar att på området etablera den verksamhet
som i dagsläget bedrivs vid Väpnaregatan i Hässleholm.
Optionsavtalet föreslås gälla t o m 2008-01-31.
______

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

6

KS AU 2007-08-08 § 205
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Upprättat förslag till optionsavtal godkänns med GGM
Plast AB, Hässleholm, berörande ca 15 000 m² av
Hässleholm Stoby 24:1, att gälla till och med 2008-0131, och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

____________________
Sänt till:
Expl.avd

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

7

§ 140

Förvärv av del av Hässleholm Arkelstorp 28:1
Dnr 2007/406

252

Kommunstyrelsens beslut
-

-

7,3 hektar av fastigheten Hässleholm Arkelstorp 28:1
förvärvas från Kaj-Eve Johansson, Arkelstorp 2397, 291
87 Ballingslöv, för en köpeskilling om 650 000 kronor,
och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till köpeavtal för förvärv av del av Hässleholm Arkelstorp 28:1, för en köpeskilling om 650 000 kronor. Området ska ingå i planerat industriområde Nord.
______
KS AU 2007-06-13 § 166
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Justering

B-A t

P-Å P

7,3 hektar av fastigheten Hässleholm Arkelstorp 28:1
förvärvas från Kaj-Eve Johansson, Arkelstorp 2397, 291
87 Ballingslöv, för en köpeskilling om 650 000 kronor,
och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

8

KS AU 2007-06-13 forts
-

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

_____________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

9

§ 141

Permutation och avslut av stiftelser
Dnr 2007/432

046

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunen begär permutation av de fem redovisade
stiftelserna hos Kammarkollegiet enligt bilaga.
Kommunen tillstyrker avslut av två stiftelser, Stiftelsen
Troed Nelsons Donation och Stiftelsen Troed Nelsons
sparfond till Vinslövs köping.

Beskrivning av ärendet
Kommunen administrerar 16 stiftelser varav sju har ett
kapital som är lägre än 200 000 kronor och därför har en
låg avkastning. Enligt testamentena ska avkastningen årligen delas ut till olika ändamål. På grund av den låga avkastningen kan donatorns vilja dock inte uppfyllas på ett bra
sätt.
För fem stiftelser föreslås att stiftelsen upphör.
Två av stiftelserna uppfyller samtliga villkor för att få avslutas av styrelsen eller förvaltaren, nämligen Stiftelsen
Troed Nelsons Donation och Stiftelsen Troed Nelsons sparfond till Vinslövs köping.
./. Bilaga. Ekonomikontorets skrivelse
______

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

10

KS AU 2007-06-13 § 170
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Kommunen begär permutation av de fem redovisade
stiftelserna hos Kammarkollegiet enligt bilaga.
Kommunen tillstyrker avslut av två stiftelser, Stiftelsen
Troed Nelsons Donation och Stiftelsen Troed Nelsons
sparfond till Vinslövs köping.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

11

§ 142

Intern kontroll – övergripande
kontrollmoment 2008
Dnr 2007/436

049

Kommunstyrelsens beslut
-

Varje förvaltning ska i sin interna kontrollplan för 2008 ta
med arkivreglementet och kontrollera hur det följs.

Beskrivning av ärendet
Den 26 mars 2007 antogs nya regler för intern kontroll. I
reglerna står det att kommunstyrelsen senast under oktober
månad ska fastställa nästkommande års övergripande kontrollmoment för samtliga nämnder. Dessa kontrollmoment
är kontroller som ska göras utöver det som respektive
nämnd antar för sin egen verksamhet. En grupp bestående
av representanter från omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och ekonomikontoret har tillsammans föreslagit det övergripande kontrollmomentet för 2008.
______
KS AU 2007-06-13 § 172
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Varje förvaltning ska i sin interna kontrollplan för 2008 ta
med arkivreglementet och kontrollera hur det följs.
____________________
Sänt till:
samtliga förvaltningar
Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

12

§ 143

Kompensation för ökade driftkostnader till
följd av investeringar, anslagstyp 1
Dnr 2007/439

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Ekonomikontorets förslag till kompensation för ökade
driftkostnader till följd av investeringar med anslagstyp 1
antas enligt bilaga.
Tillskottet ska finansieras från det centrala anslaget på
finansförvaltningen för kompensation för ökade kostnader i samband med anslagstyp 1.

Beskrivning av ärendet
I samband med kompletteringsbudgeten lämnar varje
nämnd och förvaltning in en begäran om anslag avseende
driftkostnader till följd av investeringar med anslagstyp 1.
Endast tre nämnder/förvaltningar lämnade in denna begäran
och det beror på att nämnderna/förvaltningarna inte visste
hur deras internhyror skulle förändras eftersom siffrorna i
internhyressystemet inte var klara. Siffrorna för internhyressystemet är nu klara och den kompensation som ska ske
till nämnderna avseende hyresförändringar för investeringar
med anslagstyp 1 hanteras i det ärendet.

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

13

KS § 143 forts
De nämnder som har lämnat in en begäran har begärt kompensation på 406 000 kronor. Ekonomikontoret har ökat
tekniska nämndens ram på grund av att de anslag som berör internhyressystemet inte ska kompenseras. Eftersom
dessa anslag visade minskade kostnader på grund av att
fastigheter sålts, blir summan för övrig kompensation till
tekniska nämnden 453 000 kronor högre. Ekonomikontorets
förslag är att kompensation ska ges med 860 000 kronor.
./. Bilaga. Ekonomikontorets skrivelse
______
KS AU 2007-06-13 § 177
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Ekonomikontorets förslag till kompensation för ökade
driftkostnader till följd av investeringar med anslagstyp 1
antas enligt bilaga.
Tillskottet ska finansieras från det centrala anslaget på
finansförvaltningen för kompensation för ökade kostnader i samband med anslagstyp 1.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

14

§ 144

Ekonomikontoret – Handlingsplan för åtgärder
mot hot och våld
Dnr 2007/438

026

Kommunstyrelsens beslut
-

Upprättad handlingsplan mot hot och våld för
ekonomikontoret godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat 2006-03-27, § 47, efter en
motion av Robin Gustavsson, kd, att kommunens nämnder
och bolag får i uppdrag att upprätta och fastställa för verksamheten anpassad handlingsplan mot hot och våld.
Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för vad
handlingsplanerna ska innehålla. Enligt dessa riktlinjer har
ekonomikontorets handlingsplan upprättats.
______
KS AU 2007-06-13 § 178
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättad handlingsplan mot hot och våld för
ekonomikontoret godkänns.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

15

§ 145

Inspirerande aktivitetsmiljöer för barn och
ungdom – Svar på motion
Dnr 2006/838

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen bifalles och ska åtgärdas inom Tekniska nämndens budget.

Beskrivning av ärendet
Kjerstin Ulfvik Jonasson har i en motion daterad 2006-10-29
föreslagit att Tekniska nämnden ska ges uppgiften att utveckla de tankar den utvecklat i tidigare remissvar, gärna i
samråd med brukarna. Förslagen ska kostnadsberäknas och
ställas ut, så att både enskilda skolor och allmänheten kan
lämna synpunkter.
Kjerstin Ulvik Jonasson begär också att medel ska budgeteras de närmaste åren och genomföras i den takt som är
möjlig.
Tekniska nämnden har svarat enligt § 33/2007 och föreslår
att 0,5 miljoner per år anslås till skolutemiljöer och 0,5 miljoner per år inom allmän platsmark.
_______

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

16

KS AU 2007-06-13 § 180
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen bifalles och ska åtgärdas inom Tekniska nämndens budget.

____________________
Sänt till:
tk

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

17

§ 146

Ungdomstjänst i Hässleholms kommun
Dnr 2007/369

709

Kommunstyrelsens beslut
-

-

-

Tekniska nämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden och
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att bistå
Socialnämnden med att tillhandahålla arbete till
ungdomar som dömts till ungdomstjänst.
Kontaktpersoner ska utses inom respektive nämnds
arbetsområde som utser handledare och tillsammans
med personal från socialtjänsten utformar ungdomstjänstens innehåll och schemaläggning för enskilda ungdomar.
Medel som har tillförts kommunen för att genomföra ungdomstjänst tillförs Socialnämndens budget från och med
2008 års budget och dessa används för att ersätta
handledare på förvaltningarna som tar sig an en ungdom
dömd till ungdomstjänst och andra kringkostnader som
uppstår.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna ska från och med januari 2007 tillhandahålla
ungdomstjänst för personer under 21 år som döms till detta.
Den unge ska genom oavlönat arbete få en reaktion på det
brott man gjort. Det finns ett pedagogiskt värde i att den
unge får gottgöra brottet genom arbete.

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

18

KS § 146 forts
Ungdomstjänsten ska ge den unge erfarenhet av arbete tillsammans med andra som normalt sett inte ingår i
hans/hennes umgängeskrets.
Det finns möjlighet för kommunen att utforma ungdomstjänsten så att ungdomen upplever att samhället sätter tydliga gränser när ett brott begåtts. Ungdomstjänsten ska innehålla meningsfulla arbetsuppgifter och vara anpassad till
den unges individuella förhållanden.
Socialnämnden anser att det inom nämndens område inte
finns möjlighet att tillhandahålla dessa platser för ungdomstjänst. För att kommunen ska kunna ta det ansvar som lagstiftaren önskat behöver arbetsuppgifter tillhandahållas även
av andra förvaltningar som har praktiska arbetsuppgifter
som skulle kunna passa för ungdomstjänst.
_____
KS AU 2007-06-13 § 182
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Justering

B-A t

P-Å P

Tekniska nämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden och
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att bistå
Socialnämnden med att tillhandahålla arbete till
ungdomar som dömts till ungdomstjänst.
Kontaktpersoner ska utses inom respektive nämnds
arbetsområde som utser handledare och tillsammans
med personal från socialtjänsten utformar ungdomstjänstens innehåll och schemaläggning för enskilda ungdomar.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

19

KS AU § 182 forts
-

Medel som har tillförts kommunen för att genomföra ungdomstjänst tillförs Socialnämndens budget från och med
2008 års budget och dessa används för att ersätta
handledare på förvaltningarna som tar sig an en ungdom
dömd till ungdomstjänst och andra kringkostnader som
uppstår.
____________________
Sänt till:
Sn
Bun
Tn
ek

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

20

§ 147

Försäljning av del av Hässleholm Läreda 436:6
Dnr 2007/540

253

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Kommunen säljer cirka 18 800 m² av fastigheten Hässleholm Läreda 436:6 till Paroc AB, med adress Rockwool
AB, 541 86 Skövde, för en ersättning om 564 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
avtal om fastighetsreglering med Paroc AB, för försäljning
av cirka 18 800 m² industrimark av Läreda 436:6, för en ersättning om 564 000 kronor.
_____
KS AU 2007-08-08 § 206
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Justering

B-A t

P-Å P

Kommunen säljer cirka 18 800 m² av fastigheten Hässleholm Läreda 436:6 till Paroc AB, med adress Rockwool
AB, 541 86 Skövde, för en ersättning om 564 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

21

KS AU § 206 forts
-

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

____________________
Sänt till:
Expl.avd

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

22

§ 148

Försäljning av del av Vittsjö 3:384
Dnr 2007/416

253

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Cirka 5 000 m2 av fastigheten Vittsjö 3:384 säljs till
Saarloos Sverige AB, Gundrastorp 4045 A, 280 22 Vittsjö, för en köpeskilling om 200 000 kronor och på villkor i
övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till köpeavtal
för cirka 5 000 m2 av Vittsjö 3:384. Köpare är Saarloos
Sverige AB och köpesumman är 200 000 kronor.
Bolaget avser att på fastigheten uppföra byggnad för verksamhet inom kylbranschen.
_____
KS AU 2007-06-13 § 191
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Justering

B-A t

P-Å P

Cirka 5 000 m2 av fastigheten Vittsjö 3:384 säljs till
Saarloos Sverige AB, Gundrastorp 4045 A, 280 22 Vittsjö, för en köpeskilling om 200 000 kronor och på villkor i
övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

23

KS AU 191 forts
-

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

____________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

24

§ 149

Markavtal för fjärrvärme i Sösdala
Dnr 2007/427

268

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Markavtal för fjärrvärmeeldning i allmänplatsmark i Sösdala tecknas med Bio Megawatt Mark HB, Brönnestad
Prästgård, 281 92 Hässleholm, med en engångsersättning om 15 kronor per meter fjärrvärmeledning och på
villkor i övrigt enligt upprättat förslag till markavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till markavtal
med Bio MegaWatt Mark HB, för nerläggning av fjärrvärmeledningar inom allmänplatsmark i Sösdala.
Fjärrvärme planeras till industrifastigheter och i förekommande fall till privata och offentliga fastigheter.
Bio MegaWatt betalar till kommunen en engångsersättning
om 15 kronor per löpmeter nerlagd fjärrvärmeledning.
______

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

25

KS AU 2007-06-13 § 192
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens föreslås följande beslut
-

-

Markavtal för fjärrvärmeeldning i allmänplatsmark i Sösdala tecknas med Bio Megawatt Mark HB, Brönnestad
Prästgård, 281 92 Hässleholm, med en engångsersättning om 15 kronor per meter fjärrvärmeledning och på
villkor i övrigt enligt upprättat förslag till markavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

____________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd.

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

26

§ 150

Intern kontrollplan för ekonomikontoret 2007
Dnr 2007/449

049

Kommunstyrelsens beslut
-

Ekonomikontorets förslag till intern kontrollplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om nya regler för intern
kontroll som innebär att varje nämnd/styrelse årligen ska
godkänna en intern kontrollplan och även fördelningen av
föreningsanslagen 2007-08-31.
_____
KS AU 2007-06-13 § 193
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Ekonomikontorets förslag till intern kontrollplan godkänns.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

27

§ 151

Förvärv av fastigheten Hässleholm Slöjden 3 i
Vinslöv
Dnr 2007/494

252

Kommunstyrelsens beslut
-

-

Fastigheten Hässleholm Slöjden 3 i Vinslöv förvärvas från
Stefan och Helene Frick för en köpeskilling om 425 000
kronor och på villkor enligt upprättat förslag till
köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till köpeavtal
med Stefan och Helene Frick för förvärv av Hässleholm
Slöjden 3 med köpesumma om 425 000 kronor.
Fastigheten är belägen i centrala Vinslöv och har följande
data:
Adress: Västra Allén 7, 288 32 Vinslöv
Taxeringsvärde: 425 000 kronor, varav byggnad 240 000
kronor och mark 185 000 kronor.
Areal: 1 334 m2.
______

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

28

KS AU 2007-06-18 § 203
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Fastigheten Hässleholm Slöjden 3 i Vinslöv förvärvas från
Stefan och Helene Frick för en köpeskilling om 425 000
kronor och på villkor enligt upprättat förslag till
köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna handlingarna.

____________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd.

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

29

§ 152

Kvarteret Vasskanten, Vinslöv
Exploateringskostnad och
igångsättningstillstånd samt fastställande av
tomtpris
Dnr 2007/554

250

Kommunstyrelsens beslut
-

606 000 kronor får användas ur exploateringsbudgeten
för att iordningställa tre tomter inom kvarteret Vasskanten i Vinslöv.
Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att
genomföra upphandlingen.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Tomtpriset fastställs till 135 kronor per m² exklusive anslutningsavgift för VA.

Beskrivning av ärendet
Gällande detaljplan gör det möjligt att bilda tre tomter för
småhusbyggnation inom kvarteret Vasskanten i Vinslöv.

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2007-08-08

30

KS § 152 forts
Tekniska kontoret, exploateringsavdelningen och Hässleholms Vatten AB har uppskattat kostnaden för detta till
totalt 606 000 kronor fördelat enligt nedanstående:
Ingångsvärde
Gata
Belysning
Lantmäterikostnad
Projektering, projektledning
Oförutsett
Anläggningsavgift VA

5
270
40
30
30
30
201

000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

______
KS AU 2007-08-08 § 207
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

606 000 kronor får användas ur exploateringsbudgeten
för att iordningställa tre tomter inom kvarteret Vasskanten i Vinslöv.
Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att
genomföra upphandlingen.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Tomtpriset fastställs till 135 kronor per m² exklusive anslutningsavgift för VA.

____________________

Sänt till:
Expl.avd
Tn

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

31

§ 153

Hassellunden sydost
Exploateringskostnad och
igångsättningstillstånd samt fastställande av
tomtpris
Dnr 2007/555

250

Kommunstyrelsens beslut
-

Godkänns att 1 987 000 kronor används ur exploateringsbudgeten för att iordningställa 11 tomter inom område Hassellunden sydost.
Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att
genomföra upphandling.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Villatomtpriset för en tomt om 1 000 m² fastställs till
215 000 kronor, exklusive anslutningsavgift för VA.
Marginalvärdet för tomt som understiger respektive överstiger 1 000 m² fastställs till 45 kronor per m².

Beskrivning av ärendet
För Hassellunden sydost pågår planändring för att göra det
möjligt att ställa i ordning 11 tomter för småhusbyggnation.

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2007-08-08

32

KS § 153 forts
Tekniska kontoret, exploateringsavdelningen och Hässleholms Vatten AB har uppskattat kostnaden för detta till
totalt 3 020 000 kronor fördelat enligt nedan:
Ingångsvärde
Schakt, terrassering
Gatuutbyggn., GC-väg, belysning, park
Lantmäterikostnad
Oförutsett
Anläggningsavgift VA

133
900
1 000
100
150
737

000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Av de redovisade kostnaderna är 900 000 kronor beviljade
av KS Au 2005-11-09, § 291.för schakt och terrassering, en
åtgärd som är utförd.
För att täcka kostnaden för att iordningställa för 11 tomter
bör tomtpriset vara 215 000 kronor för en tomt om 1 000
m² med ett marginalvärde om +/- 45 kronor per m².
_____
KS AU 2007-08-08 § 208
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Godkänns att 1 987 000 kronor används ur exploateringsbudgeten för att iordningställa 11 tomter inom område Hassellunden sydost.
Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att
genomföra upphandling.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Villatomtpriset för en tomt om 1 000 m² fastställs till
215 000 kronor, exklusive anslutningsavgift för VA.
Marginalvärdet för tomt som understiger respektive överstiger 1 000 m² fastställs till 45 kronor per m².

____________________

Sänt till:
Expl.avd
Tn
Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

33

§ 154

Städning i Bjärnums sporthall
Dnr 2007/409

040

Kommunstyrelsens beslut
-

Ansvaret för städningen i Bjärnums sporthall övertas av
fritidsnämnden från tekniska nämnden från och med 1
april 2007.
Medel för städningen 2007 på 144 000 kronor överförs
mellan nämnderna.
Omdisponeringen beaktas för 2008 och framåt med
192 000 kronor i budget 2008.

Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har enligt § 41/2007 begärt att ansvaret för
städningen i Bjärnums sporthall förs över från tekniska
nämnden till fritidsnämnden från och med 1 april 2007. Det
innebär att fritidsförvaltningens personal i Bjärnums simhall
kan erbjudas fyllnad av sina deltidstjänster till heltid. I personalens nuvarande arbetsuppgifter ingår redan liknande
städuppgifter.
Fritidsförvaltningen ska städa 5,5 timme/dag i Bjärnums
sporthall. Detta gäller från och med 1 april 2007. Totalt på
ett år blir det 1 155 timmar till en kostnad på cirka 192 000
kronor. För 2007 blir kostnaden cirka 144 000 kronor som
ska överföras från tekniska nämnden till fritidsnämnden.
______

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

34

KS AU 2007-08-08 § 210
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Ansvaret för städningen i Bjärnums sporthall övertas av
fritidsnämnden från tekniska nämnden från och med 1
april 2007.
Medel för städningen 2007 på 144 000 kronor överförs
mellan nämnderna.
Omdisponeringen beaktas för 2008 och framåt med
192 000 kronor i budget 2008.

___________________
Sänt till:
Fn
Tn
ek

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

35

§ 155

Omdisponering i ekonomikontorets budget
med anledning av bidrag till
bygdegårdsföreningarna i Bjärnum och Stoby
Dnr 2007/502

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Ekonomikontoret får omdisponera 121 000 kronor från
vht 099, övriga ändamål till vht 489, bidrag till föreningar
kulturvht för att finansiera utbetalningarna till Bjärnums
och Stoby Bygdegårdsföreningar.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beviljat bidrag till Bjärnums Bygdegårdsförening med 88 100 kronor (KS § 105/2005) och till
Stoby Bygdegårdsförening med 36 900 kronor (Ks au §
236/2006) under förutsättning att statsbidrag beviljats. Beloppen fanns med i kompletteringsbudget 2007 men ströks i
beslutet.
Boverket har beviljat bidrag till båda föreningarna. Godkänt
bidragsunderlag innebär att kommunens bidrag till Bjärnums Bygdegårdsförening blir 81 900 kronor och till Stoby
Bygdegårdsföreningen 39 000 kronor.
Ekonomikontoret föreslår omdisponering av medel för att
finansiera utbetalningarna.
_____

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

36

KS AU 2007-08-08 § 211
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Ekonomikontoret får omdisponera 121 000 kronor från
vht 099, övriga ändamål till vht 489, bidrag till föreningar
kulturvht för att finansiera utbetalningarna till Bjärnums
och Stoby Bygdegårdsföreningar.

____________________
Sänt till:
ek

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

37

§ 156

Kulturpris/Kulturstipendium – höjning av
belopp
Dnr 2007/445

041

Kommunstyrelsens beslut
-

Kulturnämndens budget för 2007 utökas med 20 000
kronor för att höja kulturpriset till 20 000 kronor och
kulturstipendiet till 30 000 kronor.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.
Kostnaden för kommande år hanteras i budget för 2008.

Beskrivning av ärendet
Kulturnämnden begär enligt § 57/2007 att nämnden ska få
medel för att kunna höja kulturpriset till 20 000 kronor och
kulturstipendiet till 30 000 kronor.
Förra höjningen av kulturpris och kulturstipendium gjordes
den 26 november 1997 i kommunstyrelsen, § 154, från
10 000 kronor till 15 000 kronor vardera.
_____

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

38

KS AU 2007-08-08 § 212
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Kulturnämndens budget för 2007 utökas med 20 000
kronor för att höja kulturpriset till 20 000 kronor och
kulturstipendiet till 30 000 kronor.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.
Kostnaden för kommande år hanteras i budget för 2008.

____________________
Sänt till:
Kn
ek

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

39

§ 157

Förlängning av försöksverksamhet med lokala
styrelser inom grundskolan
Dnr 2007/513

600

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Försöksverksamheten i de skolor som redan har försöksverksamhet (Mala/Vankiva skolor och Läredaskolan) får
förlängas under den tid den lagstadgade försöksverksamheten pågår.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 112/2007 begärt
att försöksverksamheten i de skolor som redan har försöksverksamhet (Mala/Vankiva skolor och Läredaskolan) får
förlängas.
Regeringen beslutade våren 2003 att förlänga försöksverksamheten med lokal styrelse i skolan fram till och med den
30 juni 2007.
Barn- och utbildningsnämnden anhöll 2003-06-18, § 89 hos
kommunfullmäktige om förlängning av pågående försöksverksamhet fram till och med den 30 juni 2007.

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

40

KS § 157 forts
Kommunfullmäktige medgav 2003-11-24, § 183 förlängningen till och med den 30 juni 2007.
Regeringen har 2007-05-24 beslutat om ytterligare förlängning av försöksverksamheten till och med den 30 juni 2008
(SFS 2007:302)
_____
KS AU 2007-08-08 § 213
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Försöksverksamheten i de skolor som redan har försöksverksamhet (Mala/Vankiva skolor och Läredaskolan) får
förlängas under den tid den lagstadgade försöksverksamheten pågår.

____________________

Sänt till:
Bun

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

41

§ 158

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
- Följande läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2007.31
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2007-06-15
2007.217
250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende köp och försäljning av
fastigheter, fastighetsregleringar m.m. upp till ett belopp
om högst 200 000 kronor beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2007-06-15
2007.32
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 2007-06-15
2007.34
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2007-06-15

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

42

KS § 158 forts
2007.33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2007-06-15
2007.546
002
Räddningstjänsten – Beslut om dispens att sota själv har
beviljats enligt delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2007-05-09, 2007-05-16, 207-05-21, 2007-05-23,
2007-05-31, 2007-06-13, 2007-06-18, 2007-06-25.

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

43

§ 159

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2007.58
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2007-06-30
2007.30
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per juni 2007
2007.508
611
Barn- och utbildningsnämnden – Sammanträdesutdrag,
utvecklingen av elevsammansättning vid Ljungdalaskolan
2007.475
730
Omsorgsnämnden – Sammanträdesutdrag, rapport till
Länsstyrelsen 1:a kvartalet 2007
2007.551
101
Falkenbergs kommun – Inbjudan till Vindkraftsseminarium i
Falkenberg 2007-09-09
2007.552
101
Kristianstads Airport AB – Protokoll från årsstämma den 31
maj 2007
Hälso- och sjukvårdsnämnden – Protokoll från
sammanträden 2007-05-21 och 2007-06-19

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

44

KS § 159 forts
Regionfullmäktige Skåne – Protokoll från sammanträden
2007-02-27, 2007-04-24, 2007-06-18
Regionstyrelsen, Region Skåne – Protokoll från
sammanträden 2007-03-01, 2007-03-29, 2007-05-03,
2007-06-07
2007.458
299
Boverket – Beslut om bidrag enligt förordningen om bidrag
till allmänna samlingslokaler gällande fastighet Hässleholm
Slähultatorp 1:11, Jägersborgs IF
2007.464
299
Boverket – Beslut om bidrag enligt förordningen om bidrag
till allmänna samlingslokaler gällande fastighet Hässleholm
Stoby 1:10, Stoby bygdegårdsförening
2007.500
047
Regeringen, Socialdepartementet – Regeringsbeslut att ge
Socialstyrelsen i uppdrag att utbetala bidrag till kommuner
för att förbereda sociala insatser inför en ny vårdform
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll för
kännedom från 2007-04-13 och 2007-05-11
2007.512
019
Regionstyrelsen, Region Skåne – Protokollsutdrag datum
2007-06-07
Regionfullmäktige, Region Skåne – Protokollsutdrag datum
2007-06-18
2006.953
059
Kammarrätten i Göteborg avdelning 2 – Dom 2007-06-18
mål nr 270-07
IT-styrgruppen – Sammanträdesprotokoll 2006-12-12,
2007-02-06, 2007-03-12, 2007-06-18

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

45

§ 160

Yttrande över ansökan från Pysslingen AB –
om godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående förskoleklass
Dnr 2007/350

611

Kommunstyrelsens beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 200706-21, § 108, över Pysslingen AB:s ansökan antas som
kommunstyrelsens eget och ansökan tillstyrks.

Beskrivning av ärendet
Skolverket har 2007-04-23 för Hässleholms kommuns yttrande översänt ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass med Montessoripedagogik vid redan
godkänd grundskola i Vittsjö med denna pedagogik.
Barn- och utbildningsnämnden gav 2007-04-26 Pysslingens
förskolor och Skolor AB tillstånd att överta Hässleholms
Montessoricentrums tillstånd att driva Solstrålens förskola i
Vittsjö. Förskolan skulle drivas med Montessoripedagogik
och samordnas med deras grundskola.

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-08

Sid

46

KS § 160 forts
Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt ansökan enligt
§ 108/2007. Skolverket har begärt komplettering
beträffande elevantal, elevprognos, lokaler och utrustning.
Begärd komplettering har Pysslingen Förskolor och Skolor
AB sänt 2007-07-16 till Skolverket och kommunen. Barnoch utbildningsförvaltningen godtar kompletteringen som
Pysslingen AB sänt till Skolverket.
Yrkande
Per-Åke Purk, v, yrkar avslag på Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Per-Åke Purk reserverar sig till förmån för sitt
avslagsyrkande.
_____
KS AU 2007-08-08 § 215
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 200706-21, § 108, över Pysslingen AB:s ansökan antas som
kommunstyrelsens eget och ansökan tillstyrks.

____________________

Sänt till:
Bun
Skolverket + yttrande +BUNs protokoll

Justering

B-A t

P-Å P

Utdraget bestyrkes

