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Diarienummer

2010-06-02
2010/388 258

§ 132

Optionsavtal på Björklunda etapp II
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Optionsavtal inom exploateringsområdet Björklunda etapp ll med Seniorvillan
AB, Hässleholmsbyggen AB och Båstadshus AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) och Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall.
Beskrivning av ärendet

För området Björklunda etapp ll i Hässleholm pågår arbetet med ett förslag till
detaljplan som tillåter byggnation av bostäder och skola/förskola. Området ligger
centralt beläget i Hässleholm och kommer att ge möjlighet till boende i en centralt
naturnära miljö. Tre exploatörer har visat intresse av att bygga inom området och har
därmed också önskat skriva optionsavtal med kommunen.
_____________________
Sänt till:
Klk - exploateringsavdelningen

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-06-02
2010/348 040

§ 133

Bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 2010-2012
Finansiering av kommunens del av kostnaderna
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar tillföra miljönämnden, avseende LOVA, 450 tkr för
2010. Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda
kostnader.
2. Kommunstyrelsen beslutar att för 2011 respektive 2012 ska 350 tkr läggas in i
miljönämndens ram.
Beskrivning av ärendet

Regeringen har beslutat om ett bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i
Östersjön och Västerhavet (LOkala VAttenvårdsprojekt). Minskar man övergödningen i
kommunens vattendrag, minskar den även i Östersjön.
Miljönämnden har i Styrdokument 2007-2010 angett att enskilda avloppsanordningar
inom vattenskyddsområden som inte uppfyller krav på rening ska vara åtgärdade senast
2010. Genom ansökan om LOVA-bidrag kan miljönämnden gå ett steg längre och
inventera avloppsanordningar även utanför vattenskyddsområden.
Med stöd av förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
(LOVA-förordningen) har Länsstyrelsen i Skåne län beslutat att bevilja Hässleholms
kommun bidrag (= 50 procent) enligt följande:
Projekttid: 2010-03-25--2011-03-31
Bidrag: 420 000 kr
Kommunens del: 420 000 kr
Mål: Medverkan i lösande av VA-frågan (t ex enskilt, gemensamhetsanläggningar,
samfälligheter) inom 28 områden där kommunen bedömts inte omfattas av
skyldigheten att ordna allmän VA-anläggning. Områdena anges i rapporten
”Utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun”.
Projekttid: 2010-03-25--2012-12-31
Bidrag: 1 050 000 kr
Kommunens del: 1 050 000 kr
Mål: 1 500 små avlopp inom högriskområden ska under tre år inventeras och vid
behov leda till ansökan om tillstånd till åtgärdande.

Justering
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Diarienummer

2010-06-02
§ 133 forts

2010/348 040

Om genomförandet i verkligheten inte kommer att kunna överensstämma med vad som
angivits i ansökan, ska länsstyrelsen informeras för godkännande av ändringen. Efter
projektets redovisning och slutliga godkännande betalar Naturvårdsverket ut innehållna
25 procent av bidragen.
Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Eftersom det är ytterst viktigt att hela den projekterade avloppsinventeringen kan
genomföras, tillskjuter kommunstyrelsen medel till miljönämndens budget enligt
följande:
2010
2010:
2011:
2012:

420 000 kr (diarie 2009-002631)
350 000 kr (diarie 2009-002450)
350 000 kr (diarie 2009-002450)
350 000 kr (diarie 2009-002450)

alt 300 000 kr x) se nedan
alt 200 000 kr x) se nedan
preliminärt belopp
preliminärt belopp

Beroende på antalet ansökningar om tillstånd till inrättande av avloppsanordning, som
kan inkomma som ett resultat av inventeringarna, kan miljönämnden få ett
intäktstillskott kommande år som inte med säkerhet kan beräknas nu, varför siffran för
behov av tilläggsanslag åren 2011-2012 är preliminär.
Miljönämnden kan möjligen, genom tillfällig omdisponering under 2010 av
arbetsuppgifter inom befintliga tjänster, själv finansiera följande:
x)
x)

120 000 kr
150 000 kr

Eftersom detta endast är en del av kommunens 50 procent, måste tilläggsanslag till
budgetramen begäras, om projekten ska kunna genomföras helt enligt ansökan.
Ekonomistaben har varit i kontakt med miljökontoret och diskuterat självfinansieringen
för 2010 och de klarar att finansiera 320 000 kr och därmed behövs 450 000 kr i
tillskott 2010.
_____________________
Sänt till:
miljöchefen
klk - ekonomistab

Justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 (13)

Diarienummer

2010-06-02
2010/396 022

§ 134

Tillförordnad förvaltningschef vid barn- och
utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Förordna biträdande förvaltningschef Karin Karlén som tf förvaltningschef för
barn- och utbildningsförvaltningen under tiden 2010-06-01—2010-12-31.
2. Förordna rektor Lars Härstedt som tf förvaltningschef för kulturförvaltningen
under tiden 2010-08-01—2010-12-31.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen Lars Johansson lämnar sin
anställning vid Hässleholms kommun under juni månad 2010. Förvaltningschefen för
kulturförvaltningen Torbjörn Nilsson lämnar sin anställning vid Hässleholms kommun
under augusti månad 2010.
För att skapa utrymme för den fortsatta handläggningen och rekryteringen föreslås att
dessa båda tjänster tillsättes på viss tid.
MBL enligt § 11 har hållits 2010-05-25.
_____________________
Sänt till:
buf
kf
klk – personalchef
KK
LH

Justering
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Diarienummer

2010-06-02
2010/409 023

§ 135

Anställande av förvaltningschef för förvaltningen
arbetsmarknad och kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
För tjänsten som förvaltningschef för förvaltningen Arbetsmarknad och
Kompetensutveckling anställa Karina Hansson från 2010-06-01.
Beskrivning av ärendet

Tjänsten som förvaltningschef för förvaltningen Arbetsmarknad och
Kompetensutveckling har varit utannonserad. Vid ansökningstidens utgång var 32
ansökningar inkomna.
Intervjuer har skett i två rekryteringsgrupper. Dessa har bestått av:
1) Politisk styrgrupp
2) Fackliga organisationer
I ärendet har samarbete skett med Peter Wolff, RivalRekrytering.
Samverkan med fackliga organisationer enligt MBL 11 § har ägt rum den 20 maj 2010.
_____________________
Sänt till:
ak
klk –personalchef

Justering
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Diarienummer

2010-06-02
2010/406 107

§ 136

Årsredovisning Stiftelsen Bjärnum-hus
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner resultat- och balansräkningen.
2. Kommunstyrelsen godkänner att vinsten avsätts med nedanstående belopp till
angiven fond:
 konsolideringsfond 654 740 kronor
 underhållsfond 534 230 kronor
 reservfond 1 735 882:79 kronor.
Beskrivning av ärendet

Enligt § 21 i stiftelsens stadgar ska kommunstyrelsen före utgången av juni månads
utgång fatta beslut i anledning av förvaltnings- och revisionsberättelserna, vilka ska
delges kommunfullmäktige.
Revisorerna har inga anmärkningar.
_____________________
Sänt till:
Stiftelsen Bjärnum-hus
klk – kanslichefen

Justering
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Diarienummer

2010-06-02
2010/402 040

§ 137

Anslagstyp för investeringar i kompletteringsbudgeten
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner att anslagstypen för inventarierna för Bjärnums
skola på 2 750 tkr ska vara anslagstyp 1.
2. Kommunstyrelsen godkänner att anslagstypen för inventarierna för Silviaskolan
på 517 tkr ska vara anslagstyp 2.
Beskrivning av ärendet

I samband med att kommunfullmäktige tog kompletteringsbudgeten för 2010 fick barnoch utbildningsnämnden investeringsmedel för inventarier på Bjärnums skola med 2
750 tkr och för inventarier på Silviaskolan med 517 tkr. Dessa investeringar saknar
beslut om anslagstyp. Det normala de senaste åren har varit att inventarier för ny- och
ombyggnad av lokaler har varit anslagstyp 1 och övriga inventarier anslagstyp 2.
Ekonomistaben föreslår därför att inventarierna för Bjärnums skola med 2 750 tkr blir
anslagstyp 1 och inventarierna för Silviaskolan med 517 tkr blir anslagstyp 2.
_____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben

Justering
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Diarienummer

2010-06-02
2010/372 040

§ 138

Anhållan om kompensation för ökade städkostnader
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner att barn- och utbildningsnämnden kompenseras 2010 och
åren framöver för ökade städkostnader med 235 000 kronor. Tillskottet finansieras 2010
ur anslaget för kompensation för anslagstyp 1. Kompensation för 2011 och framåt
beaktas i budgeten för 2011.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) och Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har på grund av om- och tillbyggnader av förskolan
Backstugan i Stoby (113 tkr), förskolan Hästhoven i Hästveda (113 tkr) och en smärre
lokalförändring (9 tkr) påförts ökade städkostnader motsvarande 235 000 kronor.
Ovanstående investeringar är anslagstyp 1 och därmed ska ökade driftkostnader
kompenseras.
_____________________
Sänt till:
klk –ekonomistaben

Justering
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Diarienummer

2010-06-02
2010/373 040

§ 139

Framställan om komplettering av investeringsbudget
2011
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet hänskjuts till budgetberedningen
2011.
Beskrivning av ärendet

I kommunledningskontorets flerårsplan för investeringar finns för 2011 fyra objekt för
ombyggnad/nybyggnad som berör barn- och utbildningsnämndens fastigheter:
1 Nybyggnad åk 7-9 Västerskolan, fortsättning etapp 1
2 Ombyggnad Hästveda skola, fortsättning
3 Samlokalisering förskola och fritidshem i Hörja/Röke
4 Nybyggnad förskola (3 avd), Röinge nya skola
I barn- och utbildningsnämndens flerårsplan för investeringsbudget saknas medel till
inventarier/utrustning för ovanstående projekt. Från verksamheterna har uppgifter
inhämtats om investeringsbehovens omfattning och innehåll.
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att nämndens
investeringsbudget 2011 kompletteras med 8 120 000 kronor enligt följande:
- 4 340 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med nybyggnad åk 7-9
Västerskolan, etapp 1.
- 2 650 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med ombyggnad Hästveda
skola.
- 380 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med samlokalisering förskola och
fritidshem i Hörja/Röke.
- 750 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med nybyggnad förskola (3 avd),
Röinge nya skola.
_____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben

Justering
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Diarienummer

2010-06-02
2010/403 042

§ 140

Budgetuppföljning med måluppfyllelse per 2010-04-30
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen med helårsprognos för tertial 1,
2010.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar budgetuppföljningen med helårsprognos för
tertial 1, 2010. Avdelningen för juridik och kansli beräknas överskrida sin budget med
ca 1,1 mkr. Avdelningens underskott beror bl.a. på kostnader för rekrytering av AKchef, Buf-chef och kulturchef. För att täcka prognostiserat underskott ska förvaltningen
ta i anspråk överskottet inom IT-drift, lokalförsörjning och en stor del av reserven för
oförutsedda utgifter, vilket totalt ger ett nollresultat för förvaltningen.
På investeringssidan väntas ett överskott på 101,4 mkr, varav 26,5 mkr inom
lokalförsörjningen, 3,6 mkr inom exploateringsprogrammet och 71,3 avser Hässleholm
Nord.
Avdelningarnas prognoser och kommentarer framgår av bifogade
uppföljningsrapporter. Det finns naturligtvis en osäkerhet i prognosen eftersom bara
fyra månader har gått.
_____________________
Sänt till:
Klk- redovisningschef
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Diarienummer

2010-06-02
2010/426

011

§ 141

Avsiktsförklaring gällande lokalisering av underhållsdepå för
persontåg inom Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner bilagd avsiktsförklaring beträffande samarbete mellan
Hässleholms kommun och Jernhusen AB för etablering av underhållsdepå för persontåg
inom Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

Resandet inom Öresundsregionen har genomgått stora förändringar i och med
öppnandet av Öresundsbron. Arbetspendlandet över bron har ökat med cirka 20 % per
år sedan bron öppnades. Skånetrafikens framtidsplan ”Tågstrategi 2037” indikerar att
resenärsökningen i Öresundsregionen förväntas fördubblas fram till år 2020, främst
inom lokaltågsystemet. Detta medför att antalet tåg ökar och därigenom behovet av ett
ökat antal underhållsspår.
Jernhusen AB har tillsatt en projektgrupp för att utreda vilka behov av depåer som krävs
samt vart de ska vara lokaliserade. Resultatet av arbetet ger att området norra Skåne
identifierats som mycket viktigt för lokalisering av ny depåkapacitet.




Avsiktsförklaringen är ett uttryck för parternas ambition att etablera ett
samarbete för att utreda möjligheterna för en lokalisering av en öppen depå för
underhåll av bland annat Pågatåg och Öresundståg inom Hässleholms kommun.
Syftet med samarbetet är:
att gemensamt hitta den bästa lokaliseringen av en depå

Ambitionen är att hålla ett högt tempo i frågan. Inriktningen är att depån ska
färdigställas i takt med det ökande behovet i regionen, vilket innebär att depån ska vara
klar för inflyttning den 1 augusti 2013. Separat tidplan för samarbetsprojektet kommer
upprättas.
Avsiktsförklaringen träder i kraft under villkor att den godkänns av kommunstyrelsen i
Hässleholm.
Bilaga: Avsiktsförklaringen
____________________
Sänt till:
klk – kommunikations- och marknadsstaben
Justering
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Utdraget bestyrkes

