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§ 15

Borgen för Hässleholms Vatten AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige uppdaterar beslutet 2010-05-02 § 76 och beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Hässleholms Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt lånebelopp om 175000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms Vatten AB föreslår att förnyat borgensbeslut fattas av kommunfullmäktige
för att möjliggöra för bolaget att ta upp lån i Kommuninvest som kräver att
borgensbeslut får vara högst 10 år gamla. Hässleholms Vatten AB:s nuvarande
borgensbeslut är fattade 2001-05-01.
A vdelningschefen för ekonomi- och personalavdelningen har inget att anmärka i
ärendet.

Sänt till:
Hässleholms Vatten AB
Kommunstyrelsens ordf.
Ekonomiavdelningen

Justering
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§ 16

Räddningstjänstens uppföljning av intern kontroll 2010 samt
intern kontrollplan 2011
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll för 2010 samt
fastställer intern kontrollplan för 2011 för räddningstjänsten.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har i enlighet med regler för intern kontroll gjort en uppföljning av
den interna kontrollplanen för 2010 samt upprättat en intern kontrollplan för 2011.
Planen för 2010 omfattar nio områden med varierande kontrollfrekvens.

Sänt till:
Räddningstj änsten
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 17

Räddningstjänstens internbudget 2011
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner upprättad internbudget samt investeringsbudget för
räddningstjänsten 2011.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har upprättat internbudget samt investeringsbudget för 2011 utifrån
tilldelad ram för 2011.

Sänt till:
Räddningstjänsten
Ekonomistaben

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 18

Tillägg till detaljplan för Hässleholm 87:6 Nytorget - samråd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslag till tillägg till
detaljplan för Hässleholm 87:6 Nytorget.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till tillägg till detaljplan för Hässleholm 87:6 Nytorget, Hässleholms
kommun är under perioden 28 januari - 25 februari 2011 föremål för samråd med
berörda sakägare och myndigheter.
Detta tillägg till detaljplan för Nytorget syftar till att göra det möjligt för Hässleholms
kommun att sälja den del av det underjordiska garaget som fInns under torget. För att
parkerings garaget ska kunna säljas måste marken vara det som i detaljplan kallas
kvartersmark. I detta förslag till tillägg föreslås kvartersmark PI, som betyder
parkeringsgarage. Tillägget gör det även möjligt att fastighetsreglera detta
parkerings garage med tredimensionell fastighetsbildning, det vill säga att marken under
torget kan bilda egen fastighet eller läggas samman med en befmtlig.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Utdraget bestyrkes
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§ 19

Utställning av detaljplan för del av Vanneberga 77:1 med flera
- granskning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslag till detaljplan för
del av Vanneberga 77: 1 med flera.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för del av Vanneberga 77: 1 med flera i Vins lövs tätort är
föremål för utställning under tiden den 27 januari - 23 februari 2011. I samband med
detta ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på pI anförs laget.
Förslaget till detaljplan för del av Vanneberga 77: 1 har tidigare varit föremål för samråd
under tiden 26 november - 17 december 2010 enligt byggnadsnämndens beslut 201011-09.
PIanområdet ligger i den södra delen av Vinslövs tätort med närhet till riksväg 21.
Området består av del av fastigheten Vanneberga 77:1 och en liten del av fastigheten
Kvadraten 1 och omfattar totalt cirka 22 000 kvadratmeter. PIanområdet omges i väster
och sydväst av industrifastigheter och i norr och öster av öppen åkermark. Marken inom
Vanneberga 77: 1 ägs av kommunen men Kvadraten 1 är privatägd.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra fortsatt utbyggnad i del av det i översiktsplanen
utpekade verksamhetsområdet i södra Vinslöv.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 20

Planprogram för detaljplan för underhållsdepå för persontåg programsamråd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att gällande planprogramförslaget till
detaljplan för underhållsdepå för persontåg lämna det yttrande som framgår nedan
under rubriken Bedömning och yttrande.
Yrkande
Tommy Nilsson föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott i sitt yttrande betonar
vikten av att man använder sig av skyddande trädridåer i området kring underhållsdepån
samt att man anger att Hässleholms kommun bör se över möjligheterna för kommunen
att medverka till att utveckla fritids- och rekreationsområdet vid östra sidan om
stambanan. Lars-Göran Wiberg föreslår att arbetsutskottet i sitt yttrande endast anger
skyddande trädridåer som ett exempel på bullerdämpande och insynsskyddande
åtgärder som bör användas.
Beskrivning av ärendet
Ett planprogram för detaljplan gällande underhållsdepå för persontåg i Kärråkra,
Hässleholms kommun, är föremål för programsamråd under tiden den 17 januari - 11
februari 2011. Aktuellt pianområdet omfattar cirka 25 hektar och ligger utmed södra
stambanans västra sida, norr om Norra Kringelvägen och söder om väg 21.
Fastigheterna inom pianområdet ägs av Hässleholms kommun och TrafIkverket.
Jernhusen har för avsikt att bygga en underhållsdepå i Hässleholmsområdet eftersom
det är en viktig strategisk plats i Skånes järnvägsnät. Jernhusen har gjort en utredning
om placering av underhållsdepå för järnvägsfordon. Utredningen behandlar 4 olika
placeringar där man valt ut Kärråkra som det bästa alternativet. Området ligger mycket
nära Hässleholms station, är lätt att ansluta och innebär en sammanhållen depå med bra
befmtlig infrastruktur och där tågförflyttningar kan göras utan att stambanan påverkas.
Bedömning och yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill betona vikten av att man använder sig av
bullerdämpande och insynsskyddande åtgärder såsom skyddande trädridåer i området
kring underhållsdepån. Hässleholms kommun bör även se över möjligheterna för
kommunen att medverka till att utveckla fritids- och rekreationsområdet vid östra sidan
om stambanan.
Sänt till:
Byggnadsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 21

Miljöbokslut 2006-2010
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna textreviderat Miljöbokslut
2006-2010 till kommunstyrelsen med de ändringar som framgår nedan och föreslår
vidare att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga
textreviderat Miljöbokslut 2006-2010 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2006-01-30 § 1 "Miljörnålsprogram 2006-2010" med bilaga
"Åtgärdsförslag för en ekologiskt hållbar utveckling".
Miljökontoret redovisar nu en uppföljning av programmet i form av "Miljöbokslut
2006-2010" .
Under sammanträdet presenteras av föredragande ett textreviderat miljöbokslut för
kommunstyrelsens arbetsutskott. Sidan 33 i det av miljönämnden antagna
miljöbokslutet har tagits bort och i förordet har ett nytt stycke lagts till med följande
lydelse:
"Detta miljöbokslut visar att 24 delrnål har uppnåtts och att 6 delrnål delvis har
uppnåtts. Detta motsvarar tillsammans 60 procent av Hässleholms 50 lokala mål.
Resultatet visar att Hässleholms kommun arbetar aktivt med miljöfrågor."

Sänt till:
Miljönämnden

Justering
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§ 22

Optionsavtal med Länsförsäkringar Göinge för kvarteret
Paradis, del av Hässleholm 87:38
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Hässleholms kommun ska teckna optionsavtal med Länsförsäkringar Göinge för
kvarteret Paradiset, del av Hässleholm 87:38, enligt bifogat förslag.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga
handlingar.

Yrkande
Tommy Nilsson (S) föreslår att gränserna för området som omfattas av optionsavtalet
ändras i enlighet med bifogad karta.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på framställt ändrings yrkande beträffande gränserna för
området och finner förslaget bifallet.
Beskrivning av ärendet
Länsförsäkringar Göinge har tidigare byggt bostäder inom kvarteret Paradiset, söder om
Kristianstadvägen, centralt i Hässleholm. De har nu återkommit med önskemål om att
fortsätta utbyggnaden med bostäder i tre etapper. För att kunna arbeta vidare önskar de
ett optionsavtal på marken vilket härmed har framtagits. Dialog med
stadsbyggnadskontoret har skett med anledning av förslaget.

Bilaga: Karta

Sänt till:
Exploateringsavdelningen
Kommunstyrelsens ordf.

Justering

Utdraget bestyrkes

Bilaga A till optionsavtal mellan Länsförsäkringar Göinge och Hässleholms Kommun
Del av Hässleholm 87:83
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§ 23

Arlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen ger personalenheten i uppdrag att göra en sammanfattning av
framkomna brister, vilket framgår av förvaltningarnas handlingsplaner. Denna
sammanfattning ska redovisas i kommunens årsredovisning.

Beskrivning av ärendet
Samtliga förvaltningar har genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1. Syftet med uppföljningen är att kontrollera hur
arbetsmiljöarbetet fungerar samt förbättra de brister som framkommer. Årets
uppföljning har begränsats till områdena, styrning, riskbedömning, arbetsskador och
tillbud samt lagstiftning. Därutöver har frågor kring riskbedömningar vad gäller hot och
våld, samt om det fInns en fungerande arbetsmiljöorganisation ingått.
Arbetsmiljöverket genomförde en uppföljande inspektion i juni 2010 för att kontrollera
hur Hässleholms kommun genomfört föregående års uppföljning. Verket konstaterade
vid inspektionen att kommunen lyckats bra med uppföljningen, samt att kommunen
kommit långt i arbetet med att få rutinerna för årlig uppföljning integrerade i
verksamheten på såväl politisk nivå som förvaltningsnivå.
Kommunledningskontoret meddelade i september 2010 samtliga förvaltningschefer och
nämndsordförande att uppföljning av 2010 års arbetsmiljöarbete skulle redovisas till
kommunledningskontoret senast den 30 november enligt fastställd rutin, samt vilka
begränsningar som gällde för uppföljningen. Samtliga förvaltningar har inkommit med
handlingsplaner kring uppföljningen. Det är varje nämnd, som skall kontrollera att de
brister som framkommit och som fInns redovisade i handlingsplanerna kommer att
åtgärdas.

Sänt till:
Personal enheten

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 24

Ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid
Hässleholms tingsrätt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Hässleholms nämndemannaförening beviljas bidrag med 7200 kronor.
2. Bidraget fmansieras ur ekonomistabens verksamhet 899, stöd till totalförsvar samt
övriga samhällsskyddande åtgärder.

Beskrivning av ärendet
Nämndemannaföreningen är en sammanslutning av nämndemän som valts för
tjänstgöring vid tingsrätten i Hässleholm. Hässleholm har 24 nämndemän.
Hässleholms nämndemannaförening söker bidrag med 300 kronor per nämndeman,
totalt 7 200 kronor.

Sänt till:
Hässleholms nämndemannaförening
Ekonornistaben

Utdraget bestyrkes
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§ 25

Uppföljning av intern kontrollplan 2010 för
kommunledningskontoret
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner gransknings rapporten gällande uppföljning av intern
kontroll för 2010 för kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i enlighet med regler för intern kontroll gjort en
uppföljning av den interna kontrollplanen för 2010.

Sänt till:
Ekonomiavdelningen

Justering
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§ 26

Omdisponering av budget mellan arbetsmarknad och
kompetensutveckling och kommunledningskontoret
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. För 2011 omdisponeras 160 000 kronor från arbetsmarknad och
kompetensutveckling till kommunledningskontoret.
2. Budgetramarna för arbetsmarknad och kompetens utveckling samt
kommunledningskontoret justeras avseende 2012 och framåt i 2012-års
budgetberedning i enlighet med detta beslut.
Beskrivning av ärendet
Under 2010 har en av kommunstyrelsens medarbetare på arbetsmarknad och
kompetensutveckling erbjudits anställning på kommunledningskontoret. Tjänsten har
tillsatts under 2010 men det har ännu inte skett någon ekonomisk reglering.
Representanter för de två förvaltningarna har nu kommit överens om att 160 000 kronor
ska omdisponeras från arbetsmarknad och kompetens utveckling till
kommunledningskontoret för att delfmansiera den aktuella tjänsten.

Sänt till:
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling
Ekonomistaben

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 27

Aterbesättande av tjänst i kommunens centrala arkiv
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) föreslår att ärendet återremitteras
Omröstning
Ordförande ställer proposition på framställt återremissyrkande och finner förslaget
bifallet.
Beskrivning av ärendet
Bemanningen i kommunens centrala arkiv är dels 1 arkivarietjänst på 100 % och dels 1
arkivassistenttjänst på 50 %. Arkivassistenten i kommunens centrala arkiv avser att gå i
pension från och med 2011-06-01. Samtidigt är arkivarietjänsten besatt endast till 75 %
just nu.
Redan mängden inkommande ärende och antalet förvaltningar som kräver utbildning
och råd och stöd kräver full bemanning. Till detta kommer att det krävs bevakning av
och resurser för att införa och underhålla ett digitalt långtidsbevarande av
arkivhandlingar inom en inte alltför avlägsen tid.
Med hänvisning till ovanstående begär kommunledningskontoret att få återbesätta
tjänsten som arkivassistent.

Sänt till:
Kanslichef

Utdraget bestyrkes
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§ 28

Svar på motion om att enbart servera grönlistad fisk
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för behandling vid
nästkommande sammanträde.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för behandling vid nästkommande
sammanträde.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på framställt återremissyrkande och fInner förslaget
bifallet.
Beskrivning av ärendet
Anette Mårtensson (MP) och Tobias Adersjö (MP) har i kommunfullmäktige väckt en
motion om att Hässleholms kommun endast skall köpa in och servera fisk som är
grönlistad enligt WWF.
I yttrande över motionen anför barn- och utbildningsnämnden att den fisk som finns
upptagen på matsedlarna nästan undantagslöst är sådan fIsk som rekommenderas av
Miljöstyrningsrådet (MSR), så kallad grönlistad fisk, och det är barn- och
utbildningsnämndens strävan att endast sådan fIsk ska serveras. Omsorgsnämnden anför
i yttrande bland annat följande. Under våren har kostansvariga inom SkåneNordostkommunerna utarbetat nya kvalitetskrav för den livsmedelsupphandling som förmodas
bli klar under sommaren. I de kvalitetskrav som berör fisk har den använt sig av
WWF:s och Miljöstymingsrådets rekommendationer. Den har ställt som kravatt
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 upphandlingsenheten uppger den att kommunen använder sig av
Miljöstymingsrådets lista som även tar hänsyn till WWF:s lista. Skillnaderna mellan
listorna är små. Miljöstymingsrådets lista är enligt upphandlings enheten bättre anpassad
till de svenska förhållandena.
Sänt till:
Bam- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Upphandlingsenheten
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 29

Svar på motion om delägarskapet i Kristianstad Airport AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen besvaras med att kommunen inte avser avveckla delägarskapet i Kristianstad
Airport AB för närvarande. Motionen är därmed avslagen.

Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till framlagt beslutsförslag.
Beskrivning av ärendet
Peter Groth (MP) har motionerat om att kommunen ska avbryta delägarskapet i
Kristianstad Airport AB i samband med innevarande avtalsperiod utgång.
Den avtalsperiod som då avsågs går ut vid halvårsskiftet i år. Uppsägning skulle ha
gjorts två år före vilket inte skedde. Avtalet kommer nu att löpa i åtta år.
Kommunen följer tillsammans med övriga delägare utvecklingen i bolaget och kommer
att i samråd med dem agera då så krävs.
I nuläget avser kommunen inte vidta några åtgärder för att avbryta delägarskapet.

Sänt till:

Justering

~

Utdraget bestyrkes
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§ 30

Försäkringsplacering hos Kommunassurans
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bekräftar till försäkrings förmedlaren Willis AB att
Hässleholms kommun accepterar att kommunförsäkring placeras i försäkringsbolaget
Kommunassurans Syd Försäkringar AB.
Beskrivning av ärendet
Willis AB genom försäkringsmäklaren Tommy Olsson har hos Hässleholms kommun
begärt att kommunen särskilt skall bekräfta att kommunen accepterar att
kommunförsäkring placeras i försäkringsbolaget Kommunassurans Syd Försäkringar
AB. Begäran grundar sig i det förhållandet att nämnda bolag inte uppfyller Willis AB:s
krav på fmansiell styrka.
Trots Willis AB:s begäran görs bedömningen att kommunförsäkring bör kunna placeras
i Kommunassurans Syd Försäkringar AB. Begärd bekräftelse ska därför lämnas.

Sänt till:
Räddningstj änsten

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 31

Avsiktsförklaring gällande samverkan inom vuxenutbildningen
i Skåne
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Hässleholms kommun ställer sig bakom framlagt förslag till avsiktsförklaring.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Skåne har utarbetat en avsiktsförklaring gällande samverkan inom
vuxenutbildningen i Skåne.
Arbetsmarknad och Kompetensförvaltningen har meddelat att de inte har några
synpunkter eller invändningar utan att de tycker att förslaget ser bra ut.

Bilaga: Avsiktsförklaringen

Sänt till:
Kommunförbundet Skåne

Justering

Utdraget bestyrkes
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Kommunförbundet Skåne

Datum

2010-11-29

Bo Sahlee
Dag Juhlin

Beteckning

HÄSSLEHOLMS KOMMUI'
Komrn'Jnstyrelsen

2010 -11- 3 O
[Jll!Jieplof1bel.

Avsiktsförklaring gällande samverkan inom
vuxenutbildningen i Skåne

Handl.

Syfte och mål
Denna avsiktsforklaring syftar till att samla Skånes kommuner till en gemensam
viljeinriktning för att stärka och utveckla förutsättningarna för samverkan inom
vuxenutbildningen. Arbetet utifrån avsiktsförklaringen har som mål att samverkansavtal tecknas mellan kommuner. Avsiktsförklaringen är gällande tills samverkansavtal upprättats eller tills enskild kommun väljer att lämna samverkansarbetet.
Avsiktsförklaringens målgrupp är Skånes samtliga kommuner/gymnasieförbund
med ansvar för vuxenutbildning. Parter i samverkans arbetet enligt denna
avsiktsförklaring är kommuner/gymnasieförbund som undertecknar
avsikts förklaringen.

Behoven av samverkan
Den vuxne kommunmedborgaren ser inte längre kommungränsen som hinder för
att söka arbete eller utbildning. Att samverka kring vuxenutbildningen medför
därför en bättre anpassning till medborgarnas efterfrågan på utbildning.
Villkoren för vuxenutbildningen förändras över tiden. Statliga satsningar skiftar i
konjunkturcyklarna och mellan regeringar. Samverkan i utbud, prissättning,
utvecklingsarbete, stödfunktioner och organisation kan ges en större stabilitet över
tiden och stärka verksamhetens kvalite och effektivitet. Större och mindre kommuner kan i samverkan skapa ett större samlat utbud än vad enskild kommun har
möjlighet att göra.
Vuxenutbildningen har utvecklats till en viktig del av fr.a. utbildnings-, arbetsmarknads-, integrations- och tillväxtpolitiken och får en allt större roll för Skånes
del i såväl regionala som Öresundsregionala utvecklingsfrågor. Därtill kommer
vuxenutbildningen att bli en viktig resurs i den förestående generationsväxlingen i
arbetslivet. Kommuner i samverkan kan i detta sammanhang bättre göra sin röst
hörd i samverkan med externa aktörer och väsentligt bidra till arbetslivets fortsatta
utveckling.

Samverkansorganisat/on
I arbetet inför och för att ta fram förutsättningarna for att teckna samverkans avtal
arbetar kommunerna tillsammans enligt följande:

Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33, Klippan. Telefon: 0435-71 9900 Telefax: 0435-71 9910
Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Baravägen 1, Lund. Telefon 046-71 99 00 Telefax: 046-71 9930
Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109 E-post: kansliet@kfsk.seWebb: www.kfsk.se
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2
-

En styrgrupp för samverkan inom vuxenutbildningen har bildats som styr
och leder samverkans arbetet. Till denna kallas en ansvarig politiker i varje
kommun /gymnasieförbund med ansvar för vuxenutbildningsfrågor.
Ordförande och vice ordförande i styrgruppen har tillsatts av
Kommunförbundet Skånes styrelse.

-

En tjänstemannagrupp för samverkan har bildats som bereder underlag till
styrgruppen. Till denna kallas samtliga tjänstemän med ansvar för
vuxenutbildningen. Gruppen sammankallas av Kommunförbundet Skånes
handläggare för utbildningsfrågor.
För olika verksamhetsområden bildas efter beslut i styrgruppen
arbetsgrupper.

Områden för samverkan inom vuxenutbildningen
Kommunernas utbildningsutbud på grundläggande- och gymnasial nivå,
inom särvux, Yrkesvux, övrig vuxenutbildning, Sfi och yrkeshögskola.
-

Kommunernas pris/prissättning inom verksamhetsdelarna ovan

-

Stödfunktionerna informationlkommunikation, validering och studie och
yrkesvägledning.

En kartläggning av dessa områden har inletts under våren 2010.

A vsiktsförklaringens åtaganden
Undertecknande kommunal nämndlgymnasiedirektion delar denna
avsiktsförklarings mål och syfte. Avser medverka i de grupperingar som tecknats i
samverkansorganisationen och i de områden som redovisats för samverkan samt
bidra med insatser i arbetet utifrån sina förutsättningar.

Underskrift

För ............ '" ........ , .......... , ................ nämnden
i ...................................................... kommun
Datum: ............................................. .

Namn: ............................................. ..

Narnnförtydligande: ................................................ .
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§ 32

yttrande över förslag till vindbruksplan för Osby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen lämnar till Osby kommun det yttrande som framgår nedan.

Beskrivning av ärendet
Osby kommun har gett Hässleholms kommun möjlighet att yttra sig över "Förslag till
tematisk revidering av översiktsplan för Osby kommun avseende Vindbruk samt
Vindbruksplan med miljökonsekvensbedömning (MKB)". I planen fInns tio områden,
huvudsakligen lokaliserade till den västra respektive den nordöstra delen av kommunen,
som anses lämpliga för vindkraft.
Förslaget har internremitterats till byggnadsnämnden och miljönämnden. Ä ven
kulturnämnden har inkommit med yttrande. B yggnadsnämnden har inte något att erinra
mot förslaget. Nämnden förutsätter dock att, om det blir aktuellt med
vindkrafts etablering nära kommungränsen till Hässleholm (område 1) och det fInns
motstående markanvändningsintressen, vindkraftens omgivningspåverkan ska prövas i
detaljplan innan bygglov lämnas eller tillståndsansökan tillstyrks.
Miljönämnden är kritisk mot förslaget och anför bland annat följande. Område 1
gränsar till Hässleholms kommun. Det är inte rimligt att vindkraftverk i Osbys kommun
lokaliseras alldeles på gränsen till Hässleholms kommun, eftersom det innebär en
påverkan på miljön och markanvändningen för fastigheter samt boende i Hässleholms
kommun. Samma buffertzoner om minst 500 meter måste gälla för bostads- och
fritidshus även i vår kommun. Det är mycket positivt att samråd med
grannkommun kommer att ske vid uppförande av vindkraftverk inom 5 kilometer från
kommungränsen.
Kulturnämnden anför bland annat följande. Kulturnämnden anser det föreslagna
sydvästliga vindkraftområdet (område nummer 1) som olämpligt för
vindkraftsetableringar. Detta område är beläget endast cirka 3 kilometer från
riksintresseområdet runt Skeinge säteri och Skeingesjön. Detta är ett av två områden i
Hässleholms kommun som har ett särskilt skyddsbehov. En etablering här skulle
innebära att vindkraftverken helt kommer att dominera landskapsbilden i
riksintresseområdet, eftersom vindkraftverkens proportioner tydligt överträffar andra
landskapselement på avstånd upp till 5 kilometer.

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 32

Bedömning och yttrande
På de av kulturnämnden och miljönämnden angivna grunderna anser Hässleholms
kommun att område 1 är olämpligt får vindkraft och motsätter sig därför att
vindkrafts utbyggnad sker i det.

Sänt till:
Osbykommun

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 33

Yttrande över förslag till vindbruksplan för Östra Göinge
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen lämnar till Östra Göinge kommun det yttrande som framgår nedan
under rubriken Bedömning och yttrande.

Beskrivning av ärendet
Östra Göinge kommun har gett Hässleholms kommun möjlighet att yttra sig över ett
förslag till vindbruksplan för Östra Göinge kommun. I planen finns fem zoner inom
vilka vindkraftutbyggnad skall kunna ske inom de A- och B områden som finns inom
respektive zon.
Förslaget har internremitterats till byggnadsnämnden och miljönämnden. Ä ven
kulturnämnden har inkommit med yttrande.
Byggnadsnämnden har inte något att erinra mot förslaget.
Miljönämnden är kritisk mot förslaget och anför bland annat följande. Nämnden finner
det inte rimligt att vindkraftverk i Östra Göinges kommun lokaliseras alldeles på
gränsen till Hässleholms kommun, eftersom det innebär en påverkan på miljön och
markanvändningen för fastigheter i Hässleholms kommun. I vindbruksplanen
presenteras ett område betecknat zon 2, som sträcker sig längs gränsen till Hässleholms
kommun på en sträcka av cirka 5 km. På motsvarande sida i Hässleholms kommun har
vi inte något utpekat område för vindkraft.
Kulturnämnden delar miljönämndens kritik mot zon 2 och anför bland annat följande.
Kulturnämnden anser det föreslagna sydvästliga vindkraftområdet (område nummer 2)
som mycket olämpligt. Skälen till nämndens starka motstånd mot område 2 är främst att
detta område gränsar till ett område i Hässleholms kommun som Länsstyrelsen förklarat
vara av riksintresse att bevara av kulturmiljöskäl. Hässleholms kommun har i sitt
dokument Tema Vindkraft formulerat sig så här vad gäller det aktuella området.
"Kyrkor, slott och herrgårdar är exempel på karaktärs skapande element och landmärken
som sedan lång tid tillbaka varit dominerande inslag i vårt kulturlandskap. Syftet har
redan från början varit att dessa byggnader skall dominera i landskapsbilden och ge ett
imponerande intryck på iakttagaren. Idag skapar de därtill ett tidsdjup som ger en känsla
av att förflyttas tillbaka i tiden. Vindkraftverk bryter mot det historiska landskapets
karaktär och drar platsen in i nutiden, vilket gör det svårare att förstå och uppleva den
historiska dimensionen. Vidare uppstår ofta en tydlig skalkontrast när ett vindkraftverk
uppförs i närheten av områden med karaktärs skapande element av historiskt värde.
Justering

Utdraget bestyrkes

~ HASSLEHOLMS
'..

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTI

SAM~ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 (24)

Diarienummer

2011-02-09
2010/925 011

Forts. § 33

Detta måste beaktas särskilt vid den kommande lämplighetsprövningen av
vindkraftutbyggnaden. Ett exempel på detta är området kring Gumlösa som
länsstyrelsen, av kulturmiljöskäl, pekat ut att vara av särskild betydelse att bevara for
såväl dagens kommuninvånare och besökare som for framtida generationer."
Bedömning och yttrande
Zon 2 i Östra Göinge kommuns vindkraftsplan omfattar ett område som i dess västra
del gränsar till Hässleholms kommun. Detta gränsområde ligger mycket nära ett område
som i motsvarande plan för Hässleholms kommun ansetts som olämpligt for
exploatering av vindkraft utan närmare prövning. Mot denna bakgrund anser
kommunen att zon 2 är olämpligt för vindkraft och motsätter sig därför att
vindkraftsutbyggnad sker i zonen.

Sänt till:
Östra Göinge kommun

Utdraget bestyrkes
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§ 34

yttrande över "Förstudie Tjörnarp - Sösdala, Pågatågsstation
i Tjörnarp och förbigångsspår mellan Tjörnarp och Sösdala
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen har ingen erinran på förstudiens föreslagna förbigångsspår söder om
Sösdala

Beskrivning av ärendet
I samband med planering och byggnation av pågatågsstation i Tjörnarp, Höörs
kommun, behöver ett befmtligt förbigångsspår flyttas. För att lösa detta har ett flertal
alternativ studerats varav ett par berör Hässleholms kommun genom att förbigångsspår
föreslås byggas söder om Sösdala. De tre alternativ som utreds vidare berör alla samma
område inom Hässleholms kommun genom dessa förbigångsspår.
TrafIkverket har översänt förstudieremissen till kommunen och kommunstyrelsen har
remitterat ärendet till byggnadsnämnden för yttrande.
Byggnadsnämnden har yttrat sig genom beslut 2011-01-18 § 5 och har ur plan synpunkt ingen
erinran på förstudiens föreslagna förbigångsspår söder om Sösdala. Byggnadsnämnden anför bland
annat följande. Förstudien följer Hässleholms kommuns översiktsplans intentioner. I
översiktsplanen, antagen 2007, i strategier för kommunikation och hållbart resande uttalas
att kommunen ska arbeta för effektivare och på lång sikt mer hållbara persontransporter. I
översiktsplanen fmns inga andra intressen utpekade i området.

Sänt till:
TrafIkverket

Justering

Utdraget bestyrkes

