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§ 133

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:

Ärende 2 om "Årsredovisning för Stiftelsen Bjärnum-hus" utgår.

Justering

Utdraget bestyrkes
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3 (11)

i1/..

HÄSSLEHOLMS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (11)

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTI

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-05-25
2011/438 174

§ 134

Sotningstaxa 2011-04-01 - 2012-03-31 och taxa för
brandskyddskontroll
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner ny sotnings- och brandskyddstaxa för 2011
som bygger på ett avtal om sotnings index mellan Svenska
Kommunförbundet och skorstensfejarmästarna.
Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommunfullmäktige har sedan 2004 beslutat att följa och
tillämpa sotnings index enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83.
Taxorna för sotning och brandskyddskontroll är index uppräknad med
1,37 % och börjar gälla från och med 2011-04-01.

Sänt till:
Räddningstjänsten
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 135

Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser
enligt Styrel
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till Hässleholms kommuns prioriteringar enligt Styrel
enligt bilaga 1.

Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beskrivning av ärendet
Styrel är ett planeringssystem för styrning avel till prioriterade och möjlighet till
frånkoppling av oprioriterade elanvändare. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, har på uppdrag av Regeringen utarbetat ett inriktningsdokument för
elprioritering. Dokumentet utgör underlag för prioritering avelanvändare från 2011 i
kommuner, länsstyrelser, landsting och elnätföretag.
Energimyndigheten har föreslagit följande övergripande inriktning för prioritering av
elanvändare: De elanvändare som ska prioriteras högst är de som har stor betydelse för
befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet samt grundläggande värden som
demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter, i enlighet med målen för
Sveriges säkerhet, att de inte bör kopplas från vid elbrist.
Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram en projektplan för införandet av StyreI i Skåne.
Kommunerna ska klarlägga vilka typer av verksamheter och vilka typer av enskilda
elanvändare de vill prioritera.
Det fortsatta arbetet i projektet består av:
- Kommunen och elnätsföretagen kartlägger praktiska prioriteringsmöjligheter
- Kommunen tar fram beslutsunderlag till länsstyrelsen
- Länsstyrelsen sammanställer prioriteringarna i ett beslutsunderlag per regionnät
- Länsstyrelse fattar myndighets beslut om prioriteringarna inom sitt län
- Länsstyrelsen, kommunerna och elnätsföretagen informerar om prioriteringsbeslutet
(hösten 2011)
- Elnätsföretagen förbereder verkställande av besluten (sen höst 2011)

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 135

Bilaga:
Prioriteringar enligt Styrel

Sänt till:
Räddningstj änsten

Justering
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Utdraget bestyrkes

Bilaga 1
Dur: 96/2011

Hässleholms kommuns prioriteringar enligt Styrel
Prioklass Förklaring enligt Styrel
Objekt nödvändiga för elförsörjningen O
ska alltid prioriteras högst
1
Elanvändare som redan på kort sikt
(timmar) har mycket stor betydelse för att
säkerställa liv och hälsa
2

Elanvändare som redan på kort sikt
(timmar) har mycket stor betydelse för
samhällets funktionalitet

3

Elanvändare som redan på längre sikt
(dagar) har mycket stor betydelse för att
säkerställa liv och hälsa
Elanvändare som redan på längre sikt
(dagar) har mycket stor betydelse för
samhällets funktionalitet
Elanvändare som representerar mycket
stora ekonomiska värden
Elanvändare som har mycket stor
betydelse för miljön
Elanvändare som har mycket stor
betydelse för sociala och kulturella värden
Elanvändare som har betydelse för
samhällets vardagliga funktion

4

5
6

7
8 *)

Exempel på verksamheter i kommunen
Exempel enligt MSB Inriktning
Ställverk mm. Elnätsföretagen hanterar denna
grupp
Sjukhus, polisstationer, brandstationer,
Alrutsjukvärd, polis och räddningstjänst.
Omsorg om barn, äldre och funktionshindrade ambulansstationer, förskolor, fritidshem.
grundskola tom årskurs 5, äldreboende,
~I>Pboende LSS, centralkök, Rakeisystemet
Kommunhus, större drivmedelsstationer,
Krisledningsnämnd, drivmedelsförsörjning,
vattenverk, reningsverk, pump- och
vatten och avlopp, vissa fInansiella system,
elektroniska kommunikationer och transporter tryckstegringsstationer, mobiltelefonmaster,
radiokommunikationsmaster ,
datakommunikationscentraler, speditionsföretag,
bussbolag, järnvägsstationer
Vårdcentraler, dagmottagning sjukvård, apotek
V årdcentraler och dagmottagningar

Poängl
8
I

7

6

5

4

Tung industri/stora elanvändare, stora företag

Bank- och postkontor, större livsmedelsbutiker,
större livsmedelsproducenter (slakteri, mejeri,
köttIJfoduktion, mjölkproduktion, bageri mm)
Större verkstadsindustri

Sophantering och kemisk industri

Hässleholm Miljö AB

2

Betalningsförmedling och
livsmedelsförsörjning

Arkiv, museer samt objekt på UNESCO:s
världsarvlista
Boende, små till medelstora företag

*) Prioritetsklass som SKNO vill lägga till. Finns för närvarande inte i MSB Inriktnmg

3

l

Uttagsautomater, mindre livsmedelsbutiker,
mindre drivmedelsstationer (t ex
automatstationer), mindre lantbruksföretag (kött
och mejeriprodukter)

O
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§ 136

Utdebitering av kommunens del i Övre Almaåns
samfällighetsförening
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

1. 318 987 kronor anslås till tekniska utskottet för betalning av kommunens del i Övre
Almaåns samfållighetsförening.
2. Anslaget fmansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet
Kommunen är den största fastighetsägaren i Övre Almaåns samfållighetsförening.
Samfållighetsföreningens uppgift är att underhålla Almaån på sådant sätt att ån
bibehåller de tvärsektioner och den längdprofil som fastlades i 1890 års vattendom.
Medlemmar i sarnfållighetsföreningen är de fastigheter som omfattar mark
(båtnads mark) vars avkastning förbättrades genom åns fördjupning och rätning enligt
1890 års förrättning.

Vid Övre Almaåns samfållighetsförenings årsstämma den 31 mars beslöts en
utdebitering utgörande 1 miljon kronor för att klara kostnadsbudgeten till 2014.
Medlemmarnas bidragsskyldighet har beräknats med utgångspunkt från varje fastighets
andel av båtnadsmarken.
Enligt faktura från Övre Almaåns samfållighetsförening utgör beloppet för kommunens
utdebitering rörande fastigheten Finja 3.36 med flera (andelsta131,8987) 318 987
kronor.

Sänt till:
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 137

Upphandling av möbler 2011, RAM 09/02
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Hässleholms kommun genomför en gemensam upphandling av möbler och föreslår att
delegation ges åt ordföranden att fatta val av leverantör efter den av
upphandlingsenheten gjorda utvärderingen.

Beskrivning av ärendet
Med hänvisning till etablerat inköpssamarbete mellan Skåne Nordost kommunerna
deltar Bromölla, Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommun, och Hässleholms
Vatten AB i upphandling av möbler, där Hässleholms kommun är samordnande
kommun. Utvärderingen beräknas vara klar under juni månad. För närvarande finns
inget ramavtal avseende möbler och det bedöms att ett nytt ramavtal bör tecknas
snarast.

Sänt till:
Upphandlingsenheten

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 138

Förlängning av avtal gällande drivmedel, ref: RAM 10/01,
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
l. Förlängning av avtalen med nedanstående leverantörer godkänns för tiden 2011-0701 - 2014-06-30.

Produktgrupp 1 (bensin, diesel, etanol)
Bemannad station
Hässleholm
Sösdala
Obemannad station
Bjärnum
Hästveda
Tyringe
Vinslöv

Produktgrupp 2 (fordonsgas)
Obemannad station
Hässleholm

Svenska Statoil AB, Malmö
Preem Aktiebolag, Stockholm
St! Energy AB (AB Svenska Shell),
Bromma
Skandinaviska Bensin AB din-X,
Helsingborg
St! Energy AB (AB Svenska Shell),
Bromma
Skandinaviska Bensin AB din-X,
Helsingborg

E.ON Gas Sverige AB, Malmö

2. Avtal tecknas med Qstar Försäljnings AB [ör perioden 2011-07-01 - 2014-06-30

Beskrivning av ärendet
De nuvarande avtalen avseende Drivmedel (bensin, diesel, etanol och fordonsgas )
upphör att gälla 2011-06-30. Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-0525 § 123, finns det möjlighet med upp till tre års förlängning av avtalet.
Under nuvarande avtalsperiod har följande förändringar skett:
AB Svenska Shell har gjort en namnändring med anledning av att St1 Energy AB köpte
huvuddelen av ShelIs affårsverksarnhet i Sverige och Finland den l december 2010.

Justering

Utdraget bestyrkes
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05

Skandinaviska Bensin AB din X, Helsingborg antogs som leverantör i Vittsjö. Numera
finns ingen tillgång till tankning i Vittsjö, eftersom macken lades ner under 2010.
Närmaste tankställe finns nu i Bjärnum eller Emmaljunga. Vid kontakter med
Omsorgen, så uppger de att Hemtjänsten Vittsjö har mycket körningar norrut och därför
önskar de att möjlighet skall finnas att tanka i Emmaljunga.
Efter kontakter med Qstar Försäljnings AB lämnas följande rabatter:
95 oktan
8 öre exkl moms per liter
Diesel
16 öre exkl moms per liter
Etanol
8 öre exkl moms per liter
Samråd har skett med inköps ansvariga inom kommunen och de föreslår att förlängning
sker av avtalen med tre år samt att avtal tecknas med Qstar Försäljnings AB.

Sänt till:
Upphandlingsenheten

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 139

Markförvärv Hässleholm Ignaberga 7: 1
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Hässleholms kommun ska förvärva del av Ignaberga 7:1, avseende ett område om
cirka 4,7 ha för 300 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga
handlingar utgörande två överenskommelser om fastighetsreglering.
3. Finansieringen görs genom budgeterade medel för markförvärv inom Ignaberga
Vattenskyddsområde, verksamhet 213.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen tog 2006-11-02 beslut om fastställelse av Ignaberga vattenskyddsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-03-14 att ge Exploateringsavdelningen
i uppdrag att bevaka markförsäljningar inom det inre vattenskyddsområdet för
IgnabergaVins löv-området och förvärva mark när tillfålle gavs.
Hässleholm Vatten AB har under 2009 svarat markägare, vilka inkommit med
ersättningsanspråk, att man efter noga övervägande inte avser att utge någon ersättning
för markområden inom yttre vattenskyddsområde, men att man är villig att förvärva
mark inom det inre vattenskyddsområdet och att detta erbjudande gäller som ersättning,
istället för att kommunen ska utge skadeståndsersättning enl. Miljöbalkens 31 kap. 4 §.
Exploateringsavdelningen förhandlar fortlöpande med berörda markägare inom
Ignaberga vattenskyddsområde, varvid detta markköp är ett sådant.

Sänt till:
Exploateringsavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 140

Yttrande över Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession
för Sydvästlänken
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar till Energimarknadsinspektionen det
yttrande som framgår nedan under rubriken Bedömning och yttrande.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Svenska Kraftnät har hos Energiinspektionen ansökt om nätkoncession för en ny 400
kV likströmsledning mellan Barkeryd och Hurva. Energiinspektionen har remitterat
ansökan till bland annat Hässleholms kommun. Kommunen har i skrivelse den 13
augusti 2010 yttrat sig.
Svenska Kraftnät har därefter hos Energiinspektionen svarat på de olika synpunkter
som kommit in. Hässleholms kommun har beretts tillfålle att yttra sig över Svenska
Kraftnäts svar. Innan så skedde har Svenska Kraftnät kommit in med komplettering av
ansökan. Hässleholms kommun har därefter beretts tillfålle att yttra sig över
kompletteringen.
Kompletteringen har internremitterats till byggnadsnämnden och miljönämnden som
kommit in med yttranden.
Bedömning och yttrande
Kommunen vidhåller att sträckningen utmed väg 21 som berör vattenskyddsområdet
vid Ignaberga är olämplig. Förslaget innebär en avsevärt längre sträckning inom
Ignaberga vattenskyddsområde och även intrång i den inre skydds zonen. Kommunen
anser i stället att det ursprungliga förslaget skall följas, nämligen att ledningen österut
från Stoby följer E.ON:s 130 kV ledning fram till Svenska Kraftnäts 400 kV
stamnätsledning.
Vad gäller Pickelsjön vidhåller kommunen att en västligare sträckning är att föredra.

Sänt till:
Energimarknadsinspektionen

Justering
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Utdraget bestyrkes

