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§9

Detaljplaneuppdrag för fastigheten Cigarrmakaren 1 i
Bjärnum
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Exploateringsavdelningen får i uppdrag att beställa ny detaljplan för fastigheten Hässleholm Cigarrmakaren 1 i Bjärnum.
Detaljplanearbetet finansieras med 80 000 kronor ur exploateringsbudgeten.
Rivning av befintlig byggnad på fastigheten finansieras med 200 000 kronor ur exploateringsbudgeten.
Beskrivning av ärendet

Exploateringsavdelningen har tidigare förvärvat fastigheten Cigarrmakaren 1 i Bjärnum. Anledningen till förvärvet var att lokalförsörjningskontoret flaggat för att ett önskemål från Barn- och utbildningsnämnden om utökade behov till befintlig för/skola förelåg. Att Cigarrmakaren 1 ligger granne med idag befintlig förskola/skola sågs som en
klar fördel.
För att kunna nyttja Cigarrmakaren till förskole/skolverksamhet krävs att detaljplanen
ändras. Därför önskar exploateringsavdelningen få i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa en ny detaljplan för fastigheten. En ny detaljplan beräknas kosta cirka
80 000 kronor.
På fastigheten finns idag en byggnad, en äldre lagerlokal, som behöver rivas. Tekniska
kontoret har uppskattat denna kostnad till cirka 200 000 kronor.
_____________________
Sänt till:
exploateringsavd

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 10

Fastigheten Hästveda 1:48 - förvärv
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Fastigheten Hästveda 1:48 förvärvas för en köpeskilling om 600 000 kronor.
300 000 kronor avsätts för rivning av byggnaderna.
Förvärvet finansieras ur exploateringsbudgeten.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Fastigheten Hästveda 1:48 är en nedlagd bensinstation på infarten till centrala Hästveda.
Ägaren har inte underhållit byggnaden eller marken vilket gör att den är en olägenhet.
Det finns ett stort behov av att rensa tomten och riva byggnaden. Kommunen har tidigare försökt förvärva fastigheten, men inte lyckats. Nu har fastighetsägaren gått med på
kommunens bud och är villig att sälja. Fastigheten kommer att behöva saneras och finns
med på SPIMFABs lista över objekt som ska saneras. De delar av byggnaderna som
SPIMFAB inte sanerar föreslås rivas genom tekniska kontorets försorg. Tekniska kontoret har uppskattat kostnaderna för detta till 300 000 kronor.
_____________________
Sänt till:
exploateringsavd

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 11

Ändring av detaljplan (tillägg till planbestämmelser) för
kvarteret Midgård
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot planförslaget.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till tillägg av planbestämmelser för detaljplan (stadsplan) för del av Hässleholms stad, omfattande kvarteren Midgård och Macken (1183K-A53) i Hässleholms
kommun, är föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter.
Kvarteret Midgård och de omgivande kvarteren i stadsdelen Fredentorp utgör ett
mycket välbevarat område från det sena 1950-talets folkhemsepok. Med anledning av
ett sökt bygglov för utbyggnad och inglasning av balkonger på några av de mest exponerade byggnaderna i området, bedömde byggnadsnämnden, efter en inventering, att
området utgör ett av de mest kulturhistoriskt värdefulla områdena i staden från den aktuella tidsepoken.
Länsstyrelsen har i en överprövning upphävt ett bygglov av miljöhus på mark som inte
får bebyggas på grund av att de bedömt att åtgärden inte är en mindre avvikelse från
gällande plan.
Syftet med tilläggsbestämmelserna är dels att skydda bebyggelsen mot fortsatt förvanskning, dels att reglera hur en avvägning mellan den enskildes önskan om en högre
boendekvalitet med större och inglasade balkonger kan ske utan att det påverkar upplevelsen av bebyggelsens autencitet.
Tilläggsbestämmelserna ska också ge anvisningar om hur tidigare antikvariskt mindre
lämpligt utförda byggnadsåtgärder ska återställas vid framtida ändringar. Bestämmelserna ska vidare också ge möjlighet till att uppföra miljöhus och andra mindre komplementbyggnader på mark som enligt underliggande plan inte får bebyggas.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 12

Energi- och klimatrådgivning – Verksamhetsplan för år 2010
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Redovisad verksamhetsplan för kommunens energi- och klimatrådgivning för år 2010
godkänns.
Beskrivning av ärendet

Från den 1 januari 2009 är det krav på att en av kommunen godkänd verksamhetsplan
ska finnas för kommunens energi- och klimatrådgivning och att denna ska skickas till
Energimyndigheten under januari månad det år den avser. Enligt förordning om bidrag
till energi- och klimatrådgivning måste en verksamhetsplan skickas in för varje år som
kommunen erhåller bidrag. Detta är en förutsättning för att bidraget skall utbetalas.
Hässleholms kommun har under många år bedrivit energirådgivning. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra
energianvändningen i lokaler och bostäder. Denna rådgivning vänder sig till allmänhet,
små- och medelstora företag, organisationer och skolan. I praktiken innebär detta att
verksamheten fungerar som konsumentupplysning åt dessa målgrupper.
Kommunens energi- och klimatrådgivare ingår i nätverket ”Energirådgivarna i Skåne”.
Ett 20- tal rådgivare är anslutna till nätverket och dessa representerar Skånes samtliga
kommuner. Sedan år 2005 har ansvaret för verksamheten i Hässleholms kommun legat
helt på stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2010.
Budgeterade kostnader för 2010 är 320 000 kronor. För år 2010 har kommunen beviljats ett statligt bidrag på 315 000 kronor. Kostnader därutöver ingår i stadsbyggnadskontorets normala budget för rådgivning till allmänhet med flera i plan- och byggfrågor.
____________________
Sänt till:
Bn
sbk

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 13

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunledningskontorets personalstab får i uppdrag att göra en sammanfattning av
framkomna brister i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2009.
Sammanfattningen ska redovisas i kommunens årsredovisning.
Beskrivning av ärendet

Arbetsgivare skall årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS
2001:1. Detta för att kontrollera att arbetsmiljöarbetet fungerar och om så inte är fallet
vidta de åtgärder som behövs för att förbättra detsamma. Arbetsmiljöverket har vid två
inspektioner konstaterat att kommunen har rutiner för uppföljning och att uppföljningar
till viss del genomförts. De brister som framförts har varit att uppföljningarna inte varit
förankrade i politiken. Ny inspektion kommer att ske under våren 2010.
Kommunledningskontoret meddelade i augusti 2009 samtliga förvaltningschefer och
nämndsordförande att uppföljning av 2009 års arbetsmiljöarbete skulle redovisas till
kommunledningskontoret senast den 30 november enligt fastställd rutin. 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:
personalstaben

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 14

Ignaberga Medborgarhus – ansökan om investeringsbidrag
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunen uttalar att det finns ett behov av allmänna samlingslokaler i Ignaberga
och att ombyggnaden därför är befogad.
2. Under förutsättning att statsbidrag beviljas, beviljar kommunen bidrag till
investeringarna med 30 % av godkänt bidragsunderlag.
3. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2010.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Ignaberga Medborgarhus ansöker om bidrag för utbyte av fönster och golv. Kostnaden
för investeringen är beräknad till 270 000 kronor. Föreningen ansöker om bidrag hos
Boverket med 50 % av kostnaden. En förutsättning för att ansökan ska behandlas hos
Boverket är att kommunen beviljar 30 % av den beräknade kostnaden.
____________________
Sänt till:
ekonomistab

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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§ 15

Sänkning av avtalsförsäkringar 2010
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Nämndernas/förvaltningarnas ramar ska justeras med det belopp som motsvarar minskningen av avtalsförsäkringen.
Ekonomistaben får i uppdrag att arbeta in siffrorna i 2010 års kompletteringsbudget.
Beskrivning av ärendet

Styrelsen för AFA Försäkring beslutade i under 2009 att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring skulle sänkas till noll för hela
2009. Den totala sänkningen för PO-pålägget blev 1,89 procent från 40,98 procent till
39,09 procent.
För 2010 har styrelsen för AFA Försäkring beslutat att premierna för avtalsförsäkringarna skulle vara 0,83 procent. Det är en höjning jämfört med 2009, men en sänkning
jämfört med det som finns i ramarna för 2010. Det totala PO-pålägget vid ingången av
2009 var 40,98 procent och det är det som finns i nämndernas ramar. PO-pålägget för
2010 blir 39,61 procent, en sänkning med 1,37 procentenheter jämfört med det som
finns i nämndernas ramar. Enligt beräkning som ekonomistaben gjort handlar det om
minskade kostnader på 15,3 mnkr. I budget 2010 finns budgeterat för en minskad kostnad med 3 mnkr. Tanken med denna budgetpost var att hämta hem den vid den tidpunkten föreslagna sänkningen av avtalsförsäkringarna från nämnderna. Ekonomistaben
föreslår att den minskning av kostnaderna som sker ute på nämnderna/förvaltningarna i
samband med sänkningen av avtalsförsäkringarna också ska regleras i nämndernas/förvaltningarnas budgetramar enligt bilaga 1.
____________________
Sänt till:
ekonomistab

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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§ 16

Förvaltning och utbyggnad av Hässleholms kommuns
bredbandsinfrastruktur
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Exploateringschefen får i uppdrag att ta fram förslag till markavtal där det ställs
krav på att motparten förlägger ett tomrör för kommunens räkning.
2. Exploateringschefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ersättningsregler när ett
kommunalt bolag eller annan extern part förlägger tomrör för kommunens räkning.
3. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samla ägande av alla
kommunal bredbandsinfrastruktur under Hässleholms kommun.
4. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till policy för uthyrning/försäljning
av bredbandsinfrastruktur.
5. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till prislista för uthyrning/försäljning av bredbandsinfrastruktur.
6. IT-strategen får i uppdrag att samordna ovanstående aktiviteter.
7. Punkterna 1-5 redovisas senast 2010-04-30.
8. IT-strategen får i uppdrag att återkomma under våren 2010 beträffande nedanstående punkter angivna i bilaga till underliggande skrivelse daterad 2009-11-25 som p
7-9:
a. Ta fram en strategi för hur behovet av telefoni/bredband/TV ska säkras i
samband med översikts- och detaljplanering.
b. Ta fram en plan för utbyggnad av ett bredbandsnät i Hässleholm, med
utgångspunkt från befintlig infrastruktur.
c. Inleda förhandlingar med intresserade företag med målet att teckna avtal om
drift av ett öppet, kommunägt bredbandsnät och om leverans av ett brett
tjänsteutbud till konkurrenskraftiga priser.
Beskrivning av ärendet

Utbyggnaden av bredband via telestationerna är inne i ett slutskede. Nu efterfrågas
tjänster med krav på högre hastigheter, framförallt i tätorterna. Det är angeläget att
Hässleholms kommun samordnar befintliga resurser och planerar för utbyggnad och
drift av ett fiberbaserat nät, sa att denna efterfrågan kan tillgodoses.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-02, § 311. Det fanns
upptaget på kallelsen till kommunstyrelsen men utgick för klarläggande av vem som får
i uppdrag att utföra olika delar.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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____________________
Sänt till:
exploateringsavd
kanslichef
IT-strateg
kommunchef
kommunjurist

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 17

Policy för systemanskaffning i Skåne Nordost
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Föreslagen policy för systemanskaffning i Skåne Nordost antas att gälla för Hässleholms kommun.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Behov av väsentliga förändringar och/eller tilläggsfunktioner i ett befintligt IT-system
uppkommer fortlöpande inom den kommunala verksamheten. Ibland uppstår behov av
helt nytt IT-system, antingen för en ny verksamhetsprocess eller som ersättning för ett
befintligt system. Behoven uppkommer oftast inom en enskild kommun, men samma
behov kan finnas inom flera kommuner i Skåne Nordost. IT-nämnd Skåne Nordost har
tagit fram en policy för hur sådana förändrings- eller nyanskaffningsbehov ska hanteras.
____________________
Sänt till:
IT-strateg

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 (21)

Diarienummer

2010-02-10
2010/18

041

§ 18

Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Upprättad internbudget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010 fastställs.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat budget för nämndens verksamhet avseende tiden
2010-01-01 till och med 2010-12-31.
Budgeten innehåller en övergripande budget (nettobudget) och en internbudget.
____________________
Sänt till:
IT-strateg

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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§ 19

Nybyggnad av 7-9-skola på Västerskolan – antagande av
målpris
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. NCC Construction Sverige AB:s målpris på 85 607 143 kronor antas för entreprenadens genomförande – skede 2.
2. En projektkostnad om 99 200 000 kronor godkänns.
3. 99 200 000 kronor ianspråktas från anslag för nybyggnad av 7-9-skola på
Västerskolan, projektnr 46602.
4. Ur projektbudgeten tillförs 500 000 kronor till kulturnämndens investeringsbudget
för konstnärlig utsmyckning av Västerskolan.
5. Starttillstånd ges för projektets skede 2 – entreprenadskedet.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har nu, i samarbete med samarbetspartnern NCC Construction Sverige AB och gemensamt utsedda konsulter och underentreprenörer, avslutat
skede 1 - systemhandlingsskedet dvs. projekteringsskedet för utarbetande av ramhandlingar och fastställande av målpris för entreprenadens genomförande, skede 2.
Det gemensamt framtagna målpriset inryms inom projektbudgeten om 112 426 000
kronor.
Utöver detta föreslås kulturförvaltningen tilldelas 500 000 kronor för konstnärlig utsmyckning av Västerskolan.
____________________
Sänt till:
lokalförsörjningsavd
Kn
ekonomi- och personalavd

Justering
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§ 20

Projektplan – Lokalt producerad biogas
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Projektplanen för lokalt producerad biogas godkänns.
200 000 kronor avsätts för konsultkostnader avseende utredning av avfallsströmmar och
kvantiteter.
200 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget
Beskrivning av ärendet

Det pågår idag olika typer av satsningar på biogasframställning och -användning inom
kommunen. Ett publikt tankställe för biogas Hässleholms tätort finns. Vid reningsverket
produceras värme för det interna behovet genom att biogas från rötning av avloppsslam
tillvaratas och förbränns. Deponigasen som bildas av avfallet på Vankivaanläggningen
används för produktion av både värme och el för internt bruk.
Det är önskvärt att ännu bättre tillvarata potentialen för rötning av det organiska avfall
som uppkommer inom kommunen bland annat från restauranger, skolor, äldreboende,
hushåll och sjukhuset. Inom kommunen finns också betydande mängder gödsel som
skulle kunna generera biogas vid rötning.
Projektplanen föreslår att det i kommunen bildas en arbetsgrupp med uppdrag att utreda
avfallsströmmar och kvantiteter samt att presentera förslag på möjligheter att gå vidare
för att kunna etablera lokalt biogassystem inklusive egna produktionsanläggningar, ledningsnät samt uppgradering av producerad biogas till fordonskvalitet.
Arbetsgruppen ska ha representation från Kommunledningskontoret, Tekniska kontoret,
Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret, Hässleholms Vatten AB och Hässleholms Miljö
AB.
____________________
Sänt till:
utvecklingsavd

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 21

Hässleholm Nord - avsiktsförklaring
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring beträffande samarbete mellan Hässleholms kommun och Jernhusen för etablering av Kombiterminal och logistikpark på
Hässleholm Nord.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har under flera år arbetat med planeringen av Hässleholm Nord,
en ny industri- och logistikpark som ska placeras väster om Stoby i direkt anslutning till
riksväg 21 och Södra stambanan. Det planerade områdets utmärkta logistiska läge skapar möjlighet att utveckla en stark intermodal knutpunkt i regionen. den totala investeringsvolymen har så här långt beräknats till cirka 2 miljoner kronor.
Jernhusen och Hässleholms kommun avser att teckna en avsiktsförklaring om att tillsammans utreda förutsättningarna och skissa fram en layout för terminalen och logistikparken. Samarbetet syftar till:
- att verifiera marknadspotentialen för en utveckling av en kombiterminal i Hässleholm.
- att gemensamt utreda de tekniska och planmässiga förutsättningarna för Hässleholm
Kombiterminal och Logistikpark genom att driva planarbetet gemensamt.
- att teckna ett markanvisningsavtal mellan parterna för Hässleholm Kombiterminal
och Logistikpark.
____________________
Sänt till:
kommunikations- och marknadsstab
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§ 22

Organisation av förvaltningen arbetsmarknad- och
kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Arbetsmarknad- och kompetensutveckling ska fortsätta att utgöra en egen förvaltning.
2. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande samordning av kommunens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utgör nämnd för arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsförvaltningen med start från och med 2010-07-01.
3. Den direkta politiska ledningen av förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling delegeras av kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott med
start från och med 2010-07-01.
4. Förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling får i uppdrag att samordna
och utvärdera kommunens arbetsmarknadsinsatser och avrapportera uppdraget till
kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2010-10-20.
5. Förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling får i uppdrag att lämna förslag till kommunstyrelsen på vilket sätt samordning och samverkan ska organiseras
mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och förvaltningen arbetsmarknad- och kompetensutveckling och avrapportera uppdraget till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2010-10-20.
6. Socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad- och kompetensutveckling
får i uppdrag att gemensamt utarbeta ett förslag angående mottagande vid arbetsmarknadsenheten och avrapportera uppdraget till kommunstyrelsens arbetsutskott
senast 2010-10-20.
7. Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningen arbetsmarknadoch kompetensutveckling utreda bildandet av ett Finsamförbund inom ramen för
Skåne Nordost och avrapportera uppdraget till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2010-10-20.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget med vissa synpunkter.
Beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen utreddes och kartlades insatserna på arbetsmarknadsområdet. Ett särskilt uppdrag utgjorde den framtida organisationen av Arbetsmarknad och kompetensutvecklingsförvaltningen. Styrkan i den nuvarande organisationen ligger
i kombinationen utbildning – arbetsmarknadsåtgärder dvs kompetensen kring vuxnas
behov av stöd och åtgärder finns samlade på ett ställe.
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Kommunstyrelsen bör utgöra nämnd för arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsförvaltningen eftersom arbetsmarknadsfrågor kommer att inta en allt viktigare del av
kommunens ansvarstagande. Målsättningarna inom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna måste samordnas, konkretiseras och utvärderas. Det bör ligga i arbetsmarknads- och kompetensförvaltningens uppdrag att inneha denna roll.
Något beslut om uppdelning av arbetsuppgifter mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten finns inte. Förvaltningarnas uppdrag måste definieras, detta gäller
framför allt personer som behöver rehabiliterande insatser innan de kan påbörja sin utbildning vid arbetsmarknadsenheten.
____________________
Sänt till:
utvecklingsavd
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§ 23

Hovdala Trädhus
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag om årlig uppföljning med kulturförvaltningen beträffande Hovdala Trädhus budget och verksamhet. Vid underskott i budgeten under år
2010 och 2011, som kan härledas till drift eller ökad hyreskostnad av anläggningen, kan
ekonomisk kompensation utgå. Kompensationsbelopp utgår till maximalt 250 000 kronor per år.
En eventuell kostnad finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Verksamheten i Hovdala trädhus är baserad på konferenser och möten. HIBAB äger
byggnaden och ansvarar för långsiktiga investeringar och underhåll. Tekniska kontoret
hyr anläggningen genom HIBAB och har ansvar för driftsunderhåll, skötsel, grovstädning, soptömning med mera.
Från och med 2010 övertar Hässleholms kulturförvaltning/ Hovdala Slott verksamheten
i Trädhuset. Kulturförvaltningen tecknar nytt hyres- och driftsavtal med tekniska kontoret.
Hässleholms kulturförvaltning övertar ansvar för bokning av konferenser och arrangemang, avtalshantering mot externa konferensarrangörer, personalkostnader för visningar och öppet hus. I samråd med kommunledningskontoret sköter kulturförvaltningen marknadsföring samt utveckling av verksamheter i huset.
Kulturförvaltningen ska årligen redovisa Trädhusets kostnader och intäkter samt verksamhet till kommunledningskontoret/ kommunikations- och marknadsstaben. Skulle
kostnader, som kan härledas till drift eller ökad hyra av huset, påvisa ett underskott kan
kulturförvaltningen kompenseras för dessa. Med drift avses ventilationsanläggning,
klimatpåverkande installationer, belysning, larm, brunn, infiltrationsanläggning, snöröjning, låsning och bevakning.
Kompensation utgår till max 250 000 kronor
Tillika kan större inköp av inventarier eller byte av befintlig utrustning diskuteras med
kommunledningskontoret för eventuell överenskommelse av kostnadsfördelning.
____________________
Sänt till:
kommunikations- och marknadsstab
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§ 24

Bidrag till HessleCity och Nyföretagarecentrum
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. 100 000 kronor tillförs kommunikations- och marknadsstaben för att delfinansiera
det årliga bidraget till HessleCity.
2. 100 000 kronor anvisas för att delfinansiera det årliga bidraget till Nyföretagarcentrum.
3. Kostnaderna om 200 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

HessleCity har i uppdrag att arbeta för att öka attraktionskraft och besöksfrekvens i
Hässleholms stad genom att verka för en förbättring av stadskärnans miljö, utbud och
marknadsföring i samarbete med och till gagn för kommunen, enskilda företag och fastighetsägare.
Kommunstyrelsen beslutade år 2000, ks 2000-08-09, § 118, att tills vidare lämna ett årligt bidrag till föreningen om 500 000 kronor.
Med hänsyn till kommunens ekonomiska besparingar föreslås att 2010 års bidrag till
HessleCity minskas med 10 %, motsvarande 50 000 kronor. Anslaget i 2010 års budget
är 350 000 kronor. Ytterligare 100 000 kronor äskas för att täcka bidragskostnaderna.
NyföretagarCentrum hjälper potentiella företagare med affärsplan, budget, kapitalberäkning bank- och myndighetskontakter samt formalia kring bolagsbildning.
Kommunstyrelsen beslutade 2003 om ett årligt bidrag till NyföretagarCentrum om motsvarande 75 % av de sponsorintäkter som Stiftelsen erhåller.
Under 2009 har diskussioner förts med NyföretagarCentrum som resulterat i ett förslag
om att fortsatt bevilja ett årligt bidrag om 75 % av sponsorintäkterna med ett tak om
maximalt 150 000 kronor. Nyföretagarcentrum ska därtill årligen redovisa verksamheten till kommunledningskontoret.
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I 2010 års budget finns 50 000 kronor anslaget till Nyföretagarcentrum. Ytterligare medel om 100 000 kronor äskas för att täcka bidragskostnaderna
____________________
Sänt till:
kommunikations- och marknadsstab
ekonomi- och personalavd
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