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Diarienummer

§ 244

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt:

Ärende om " Reglemente för kulturnämnden - ändring" läggs till föredragningslistan
och behandlas som ärende 10.
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Diarienummer

20111835 609

§ 245

Barnomsorgen i Bjärnums tätort
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. För att täcka det akuta behovet av förskoleplatser i Bjärnums tätort inrättas två

avdelningar i tillfålliga lokaler från och med den 1 januari 2012.

2. Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet ges i uppdrag att tillsammans
med skolledningen lösa den akuta lokalfrågan. Aktuella lokaler kan vara i
Prästgården, Pingstförsamlingens lokaler eller i förhyrd modul.
Beskrivning av ärendet
Kön till barnomsorgsplatser i Bjärnums tätort visar att efterfrågan överstiger tillgången.
Antalet födda barn ligger runt 35 per årskull (2000 - 2010) och det är fem årskullar som
går i förskola vilket gör att det finns ett behov av cirka 175 platser. Idag finns 147
platser vilket innebär att cirka 30 platser saknas.

För att barnomsorgs behovet ska kunna lösas behöver två avdelningar inrättas från och
med den 1 januari 2012. En av dessa är för närvarande inrymd i lokaler där bygglovet
upphör 1 januari 2012.
Sänt till:
Lokalförsörjningschef
Barn- och utbildningsnämnden

Justering
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Diarienummer

2011/849 600

§ 246

Inrättande av lokala styrelser vid Läredaskolan och Mala skola
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Barn- och utbildningsnämnden ges rätt att inrätta lokala styrelser enligt skollagen vid
Läredaskolan och Mala skola.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 augusti 2011, § 176, beslutat att hos
kommunfullmäktige anhålla om att nämnden ges tillstånd att inrätta lokala styrelser
enligt skollagen vid Läredaskolan och Mala skola. Försöksverksamhet med lokala
styrelser har tidigare funnits vid dessa skolor i enlighet med bestämmelserna i
förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan
och den obligatoriska särskolan. Förordningen är numera upphävd och därmed har
också försöksverksamheten upphört. I den nya skollagen som började tillämpas den 1
juli 2011 ges kommunen möjlighet att varaktigt inrätta lokala styrelser. Såväl vid
Läredaskolan som Mala skola önskar både skolledning och de vårdnadshavare som
deltagit i de lokala styrelsernas arbete under läsåret 2010-2011 att styrelser inrättas
enligt de nya bestämmelserna.
Av 4 kap 15 § skollagen (2010:800) framgår att en kommun får inrätta lokala styrelser
inom den del av skolväsendet som kommunen är huvudman för enligt bestämmelserna
om självförvaltningsorgan i 7 kap. 18-22 §§ kommunallagen (1991:900). Av 4 kap 16 §
skollagen framgår att i en lokal styrelse för en förskoleenhet eller en skolenhet med
grundskola eller grundsärskola ska företrädare för barnens eller elevernas
vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter och att företrädarna
för eleverna eller vårdnadshavarna inte får vara fler än övriga ledamöter. I 4 kap 17 §
samma lag stadgas att rektorn eller förskolechefen får uppdra åt den lokala styrelsen att
besluta i frågor som rektorn eller förskolechefen enligt 2 kap 10 § får uppdra åt en
anställd eller en uppdragstagare att besluta i, samt att rektorn eller förskolechefen dock
inte får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som rör enskilda barn eller
elever. 17 kap 18 § kommunallagen stadgas bland annat att fullmäktige får besluta att
en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis
sköta driften aven viss anläggning eller en viss institution.
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Diarienummer

2011/849 600

I kommentar till kommunallagen (Dahlman m.fl., SKL Kommentus Media AB,
2011) anförs följande angående självförsörjningsorgan. Dess grunduppgift är att sköta
driften aven viss anläggning eller institution. Till driften hör att bestämma över de
praktiska sysslorna vid anläggningen eller institutionen. Det kan röra sig om sådant som
mathållning, lokal skötsel inklusive löpande reparationer och underhåll,
lokalanvändning, öppettider, löpande inköp och andra vardagsnära frågor. Hit hör också
att inom en given budget bestämma vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller den inre
och yttre närmiljön i exempelvis en skola, på ett servicehus eller på en fritidsgård.
Sänt till:
Bam- och utbildningsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 247

Uppdrag avseende riktlinjer för bostadsförsörjning i
Hässleholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge utvecklingsstaben följande uppdrag:
1. Att analysera befolkningsutvecklingen minst tio år framåt.
2. Att inventera hur de olika behoven av bostadsförsörjning och förväntningarna på
innehållet i en eventuell bostadsförsörjningsplan ser ut.
3. Att ta fram riktlinjer så att bostadsförsörjningen och bostadsplaneringen i
kommunen fungerar bra på både kort och lång sikt.

Yrkande
Urban Widmark (M) föreslår att ordet bostadsförsörjning läggs till i tredje beslutssatsen
så att den får följande lydelse:
"Att ta fram riktlinjer så att bostadsförsörjningen och bostadsplaneringen i kommunen
fungerar bra på både kort och lång sikt."
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag med tillägg.

Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag med tillägg
bifallet.
Beskrivning av ärendet
Enligt lag ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod. (SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104). Kommunen ska också
tillhandahålla en bostadsförmedling om så behövs. Hässleholms kommun hade en
bostadsförsörjningsplan fram till 1997 då den slutade gälla. Den har inte reviderats.
Omsorgsnämnden och socialnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att
uppdra åt kommunledningskontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret, AB
Hässleholmsbyggen, socialförvaltningen och omsorgsnämnden att gemensamt utarbeta
en plan och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Hässleholms kommun.
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Diarienummer

20111528 294

Utvecklingsstaben ser ett långsiktigt behov av att ta fram strategier för att skapa och
marknadsföra olika attraktiva boendemiljöer i kommunen. På så sätt kan
bostadsbyggandet långsiktigt öka i Hässleholms kommun.
Sänt till:
Utvecklingsstaben

Utdraget bestyrkes
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§ 248

Sydvästlänken - Yttrande till Energimarknadsinspektionen
över ny likströmsförbindelse Barkeryd - Hurva
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till Energimarknadsinspektionen lämna det
yttrande som framgår nedan under rubriken Bedömning och yttrande.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Svenska Kraftnät har tidigare hos Energimarknadsinspektionen ansökt om
nätkoncession får en ny 400 kV likströmsledning mellan Barkeryd och Hurva.
Energirnarknadsinspektionen har remitterat ansökan till bland annat Hässleholms
kommun. Kommunen har yttrat sig över ansökan.
Svenska Kraftnät har nu lämnat in en ansökan med delvis ändrad sträckning av
ledningenjärnfört med den ursprungliga ansökan. Hässleholms kommun har beretts
tillfålle att yttra sig över den nya ansökan.
Ansökan har internremitterats till byggnadsnämnden och miljönämnden som kommit in
med yttranden.
Bedömning och yttrande
I de delar den tidigare ansökan berört Hässleholms kommun har kommunen haft
synpunkter på följande två delsträckor:
1. Dragningen av ledningen genom kommunens huvudvattentäkts inre skydds zon vid
Ignaberga.
2. Dragningen genom Pickelsjön vid Vittsjö.
Hässleholms kommun konstaterar att den nya ansökningen inte innebär någon ändring
vad avser punkten 1. Kommunen vidhåller, mot bakgrund av att kommunens
huvudvattentäkt finns i området, att denna sträckning är olämplig och anser fortfarande
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.
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Diarienummer

20111872 119

§ 249

Val av ledamot och ersättare i Stiftelsen för regional
utveckling genom Högskolan i Kristianstad RUTH
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Johan Eriksson, kommunchef, utses till ledamot och Karina Hansson, förvaltningschef
för Arbetsmarknad och Kompetensutveckling, utses till ersättare i styrelsen för
Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad RUTH.
Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun har under det gångna året varit representerade av kommunchef
Johan Eriksson med Karina Hansson som ersättare i Stiftelsen för regional utveckling
genom Högskolan i Kristianstad (RUTH).
Johan Eriksson föreslås fortsätta vara ledamot i styrelsen och Karina Hansson föreslås
vara ersättare under perioden till och med 2012-09-01.
Sänt till:
Stiftelsen (genom Högskolan i Kristianstad, RUTH, Krinova Science Park,
Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad)
Troman
De valda

Justering
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Diarienummer

20111870 107

§ 250

Ägardirektiv för kommunens bolag - översyn för samtliga
bolag
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att se över
direktiven för samtliga kommunala bolag för antagande vid bolagens ordinarie
bolagsstämmor våren 2012.
Yrkande
Urban Widmark (M) föreslår att en tidsgräns för uppdragets genomförande läggs till
besluts texten enligt följande:
" ... för antagande vid bolagens ordinarie bolagsstämmor våren 2012."

Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag med tillägg
bifallet.
Beskrivning av ärendet
En genomgripande översyn av de direktiv som ska gälla särskilt för varje bolag
efterfrågas. Direktiven antogs 2004 av kommunfullmäktige och har ändrats senast
2010-04-26, § 37.
Kommunchefen föreslås få i uppdrag att genomföra denna översyn. De nya
ägardirektiven ska tas fram så att de kan antas vid bolagens ordinarie bolagsstämmor
våren 2012.
Sänt till:
Kommunchef

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 251

Uppdrag avseende ändring av detaljplan gällande Österäs lP
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Stadsbyggnadskontoret tilldelas uppdraget att ändra detaljplanen för del av
Hässleholm 87:22 inför nybyggnation av badhus på Österås idrottsplats.
2. Uppdraget finansieras ur investeringsbudgeten för "Badhus, Hässleholm", projektnr.
40604.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att detaljplaneuppdraget ska gälla utvecklingen av hela
Österås idrotts område.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller liggande förslag röstar ja. Den som bifaller Tommy Nilssons yrkande röstar
nej."
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige, 2011-03-28, § 22, har beslutat att nytt badhus ska uppföras inom
Österås idrottsplats.
Inför detta krävs ändring av detaljplanen i form av tilläggsbestämmelser inom aktuellt
markområde för badhuset.
Sänt till:
Byggnadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2011/919 214

§ 252

Uppdrag avseende ändring av detaljplan gällande Tyrs Hov
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beställer att stadsbyggnadskontoret tecknar
planavtal med bolaget som ska bygga boll- och friidrottshall i Tyringe enligt
antagen avsiktsförklaring.
2. Finansiering sker genom att bolaget på sedvanligt sätt debiteras för kostnaden för
nödvändigt planavtal.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2011-08-29, § 76, en avsiktsförklaring angående boll- och
idrottshall Tyringe tecknad med Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse. Önskemål har
framkommit om att detaljplanen bör ses över för eventuell ändring. Det synes rimligt att
planavtal tecknas direkt mellan det bolag som ska bildas för att bygga hallen och
stadsbyggnadskontoret som tar fram giltig detaljplan.
Av avsiktsförklaringen framgår bland annat hur finansiering av hela projektet ska ske
både på kort och på lång sikt. I detta får giltig detaljplan anses ingå.
Sänt till:
Byggnadsnämnden

Justering
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§ 253

Reglemente för kulturnämnden - ändring
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för kulturnämnden att gälla från
2011-12-01.
Beskrivning av ärendet
I budget för 2011 bemyndigades kulturnämnden att besluta om biblioteksplan för
Hässleholms kommun. Nämndens reglemente skulle också kompletteras i enlighet med
detta. Ett förslag till reglemente med denna komplettering har tagits fram.
Sänt till:
Kulturnämnden

KFS

Justering

Utdraget bestyrkes

