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Diarienummer

2009-04-15
2009/267

257

§ 93

Förköpsrätt av fastigheten Hässleholm Spetsen 3 samt
prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av fastigheter
med mera (tillståndslagen)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte utnyttja sin förköpsrätt och att inte begära förvärvsprövning beträffande fastigheten.
Beskrivning av ärendet

Till Hässleholms kommun har inkommit en förvärvsanmälan angående fastigheten
Hässleholm Spetsen 3. Fastigheten har typkod 320 (hyreshus, huvudsakligen bostäder),
arealen 1011 m² och taxeringsvärdet 1 228 000 kronor.
_____________________
Sänt till:
sökande

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/286

256

§ 94

Exploateringskostnad för Tormestorp 2:46, 2:62 och 2:63,
igångsättningstillstånd samt fastställande av tomtpris
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av
kalkylen.
Beskrivning av ärendet

På Hästhagsvägen i Tormestorp finns möjlighet att enligt gällande detaljplan sälja 3
tomter för småhusbyggnation.
Tekniska kontoret, exploateringsavdelningen och Hässleholms Vatten AB har uppskattat kostnaden för gata, belysning samt projektering.
_____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
Tn

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/287

255

§ 95

Benefik nyttjanderätt för del av Ballingslöv 2:20
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen upplåter cirka 2,7 hektar av Ballingslöv 2:20 som benefik nyttjanderätt till Ballingslöv AB för en tid av tio år och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag
till nyttjanderättsavtal.
Beskrivning av ärendet

Lastbilstransporter för godshantering med mera till Ballingslöv AB sker i dagsläget genom samhället. För att framöver undvika den störning detta innebär för omkringboende
och för att få en effektivare hantering, planerar företaget flyttning av hanteringen till
nyttjanderättsområdet och i samband med det, nybyggnation inom området. Del av området planeras även att användas för lastbilsparkering.
_____________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/236

251

§ 96

Ytterligare finansiering av exploateringsprojekt för bostäder,
Röinge Hage och Björklunda samt industriområde Bjärnum
Norr
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till exploateringsavdelningen.
Beskrivning av ärendet

Exploateringsavdelningen driver ett antal exploateringsprojekt i kommunen. De senaste
åren har det varit stor efterfrågan på mark både för bostäder och industrier. Arbetet med
att iordningställa områdena har gjorts löpande av tekniska kontoret på exploateringsavdelningens uppdrag.
I två pågående exploateringsprojekt för bostäder, Röinge Hage och Björklunda, har den
av kommunstyrelsen godkända budgeten ej kunnat hållas vilket gör att tekniska kontoret begär ökade anslag för att kunna färdigställa projekten.
I ett annat projekt, industriområdet Bjärnum Norr, anlades en genomgående gata i fel
höjd vilket medför att det uppstår problem vid angöring till en korsande gata. För åtgärdande av detta fel äskar tekniska kontoret ytterligare anslag.
___________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/235

259

§ 97

Kontrollprogram för f d deponier i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att exploateringsavdelningen får i uppdrag att
för en offererad kostnad om 330 000 kronor beställa kontrollprogram för sex f d deponier inom kommunen.
Finansiering sker med anslag ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Inom fastigheterna Hässleholm 87:9, Läreda 436:6, Skeröd 3:18, Vittsjö 2:26, Ballingslöv 4:96, Tvärskog 1:97, Tyringe 129:1 och Släbobygget 3:1 finns nedlagda deponier.
Miljönämnden avser förelägga kommunen att utföra kontroll av miljöpåverkan i ytvatten från dessa deponier. Kontroll skall ske av syrehalt, toxicitet, metaller, dioxiner m.m.
____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
klk - ekonomienheten

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/289

048

§ 98

Bidrag till föreningar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Bidrag beviljas till föreningar för 2009 enligt bifogad förteckning, dock med ändring
beträffande en förening.
Beskrivning av ärendet

Ekonomistaben har upprättat underlag för föreningsbidrag 2009 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Ändring föreslås av bidraget till Medborgarhusföreningen till 58 300 kronor.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/291

050

§ 99

Sjukvårdsmaterial – förlängning av avtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med
fmab-Förbandsmaterial AB, Partille för tiden 2009-07-01 – 2012-06-30.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet avseende Sjukvårdsmaterial upphör att gälla 2009-06-30. Enligt
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2008-05-28 § 158, finns det möjlighet till tre
års förlängning av avtalet.
Samråd har skett med referensgruppen, som består av representanter från Bromölla,
Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner.
Referensgruppen föreslår att möjligheten till förlängning av avtalet nyttjas.
____________________
Sänt till:
klk – upphandlingsenhet

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/292

050

§ 100

Presentartiklar – förlängning av avtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalen med
Flink Reklam & Promotion AB, Malmö, Gåvan Företagsreklam, Vittsjö och Kjell Magnusson Agentur AB, Vinslöv för tiden 2009-07-01 – 2010-06-30.
Beskrivning av ärendet

De nuvarande avtalen med Flink Reklam & Promotion AB, Gåvan Företagsreklam och
Kjell Magnusson Agentur AB upphör att gälla 2009-06-30.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2008-04-30 § 127, finns det möjlighet
till ett års förlängning.
Samråd har skett med inköpsansvariga inom kommunen och de rekommenderar att
förlängning sker av avtalen.
____________________
Sänt till:
klk – upphandlingsenhet

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/290

605

§ 101

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala
vuxenutbildningen i Hässleholms kommun 2009/2010
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen fastställer interkommunala ersättningar för 2009/2010 enligt föreliggande förslag.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har utifrån fastställd beräkningsmodell tagit fram förslag till interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala vuxenutbildningar 2009/2010.
____________________
Sänt till:
ak
Kfs

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2008/660

101

§ 102

Motion gällande hemtjänstens inrapporteringssystem
”Intraphone” – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande
enligt § 7/2009.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD), har inlämnat en motion i vilken han yrkar att hemtjänsten ska byta
ut eller avskaffa inrapporteringssystemet ”Intraphone”.
Motionen föreslås bli avslagen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande.
Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen enligt sitt beslut § 7/2009 och beslutar
föreslå att motionen avslås. Nämnden framhåller att avtalet om Intraphone gäller till
och med 2010-07-01 och inte kan avslutas utan stora kostnader. Utvärdering kommer
att ske. Nämnden redovisar förväntade fördelar efterhand som rutinerna fungerar allt
bättre.
____________________
Sänt till:
On

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2008/208

101

§ 103

Motion gällande kommande byggnation på T4-området – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Byggnadsnämndens yttrande
enligt § 69, 2009-03-10.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD), har inlämnat en motion i vilken han yrkar att den kommande
byggnationen på T4-området uppförs i den för området karakteristiska och tidstypiska
stil som de befintliga byggnaderna har.
Byggnadsnämnden har yttrat sig enligt § 69, 2009-03-10 att den nya bebyggelsens utformning inom T4-området har utförligt behandlats i planarbetet och utformningen regleras i gestaltningsprogrammet som tillhör detaljplanerna.
Synpunkter på detaljplaneförslag ska lämnas vid samråd och utställning för att kunna
beaktas i planarbetet. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument där processen
kring arbetet med att ta fram en detaljplan regleras i plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden yrkar att motionen avslås.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/222

214

§ 104

Detaljplan för kvarteret Åldermannen i centrala Tyringe
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra.
Beskrivning av ärendet

Planområdet ligger i centrala Tyringe och omfattar kvarteret Åldermannen, utom den
östligaste fastigheten. Även gatan söder om kvarteret ingår.
Planförslaget har reviderats efter utställningsremissen för att möjliggöra en högre och
tätare exploatering inom planområdet. För bostadsbebyggelsen utmed Hantverksgatan
möjliggörs byggnation i tre våningar och för bebyggelse utmed Åparksgatan möjliggörs
byggnation i två våningar. Byggnationen skall placeras utmed förgårdslinjer med entréer mot gatan.
De föreslagna ändringarna av planförslaget bedöms vara så omfattande att ny utställning behövs.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/228

214

§ 105

Detaljplan för Stoby 41:32, gamla Besto-tomten
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra.
Beskrivning av ärendet

Aktuellt planområde omfattar gamla Bestotomten (Stoby 41:32) samt omkringliggande
gator, vägar och parkområden. Området är tidigare detaljplanelagt för handelsändamål.
Planområdet ligger centralt i Stoby med god tillgänglighet till befintlig infrastruktur,
grönområden och kollektivtrafik. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation
av radhus med tillhörande infrastruktur. Det är av stor vikt att skapa hög tillgänglighetsstandard i området, då det uttryckts en önskan om att möjliggöra trygghetsboende/seniorboende.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/203

022

§ 106

Inrättande av instegsjobb inom de kommunala
förvaltningarna
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta 30 instegsjobb inom de kommunala förvaltningarna.
Kommunchefen får samordningsansvaret för genomförandet med möjlighet till delegation.
Beskrivning av ärendet

Instegsjobb har tillkommit för att flyktingar/invandrare snabbare ska lära sig språket
och få en anställning. Arbetsförmedlingen kan maximalt bevilja kommunen ett bidrag
till lönekostnader med 75 %, dock maximalt 750 kronor per dag. Socialnämnden kan
bidra med resterande 25 %, dock maximalt 5 400 kronor per månad av lönekostnaderna
i stället för att betala introduktionsersättning till den enskilde.
____________________
Sänt till:
Sn

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/194

319

§ 107

Begäran om anslag för utredning av förbindelse vid
Gåsadammen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), yrkar återremiss av ärendet.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på yrkandet om återremiss
och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden anhåller om 150 000 kronor för att utrednings- och kostnadsberäkna
GC-vägen mellan Skansenhemmet och Hårsjövägens anslutning till väg 117 så att GCvägen görs tillgänglig året runt.
Tekniska nämnden skriver i sitt beslut, § 13 från sammanträde 2009-02-12, bland annat
”Problem som uppstår under delar av året är att gångvägen översvämmas samt att belysning saknas på del av sträckan. För att komma tillrätta med problemen krävs att en
utredning genomförs för att få klarhet i hur utjämningen av vattennivån i dammarna
”Gässlingen” och ”Gåsadammen” fungerar och hur en eventuell förändring av nuvarande förhållande påverkar banvallen. I utredningen bör även ingå beskrivning av åtgärder/resurser samt total kostnad för att göra GC-vägen tillgänglig året runt”.
____________________
Sänt till:
Tn
klk – ekonomistaben

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/198

316

§ 108

Taxa – höjning av parkeringsavgifter
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
P-avgiften inom zon 1 ändras från 5 kronor per timme till 7 kronor per timme.
P-avgiften inom zon 2 ändras från 2 kronor per timme till 4 kronor per timme.
Parkeringsgaraget i kvarteret Färgaren och Köpmannen ingår i zon 1.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag gällande förbättring av parkeringsförhållandena i centrala Hässleholm.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/195

319

§ 109

Uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Upplåtelse av uteservering inom allmän platsmark gäller mellan1 april och 31 oktober.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag gällande taxan för uteserveringar i och
utanför centrala Hässleholm.
Ändringen är att upplåtelsen omfattar ytterligare 1 månad, oktober.
____________________
Tn
Kfs

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/196

316

§ 110

Taxa – felparkeringsavgifter på parkeringsplatser avsedda för
rörelsehindrade
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Taxan för otillåten parkering inom p-platser avsedda för rörelsehindrade höjs till 1 000
kronor.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden föreslår att taxan för otillåten parkering inom p-platser avsedda för
rörelsehindrade höjs till 1 000 kronor.
Parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade används till stor del av parkörer som inte
har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Missbruket av parkeringsplatserna medför
stora olägenheter för de rörelsehindrade. Ett försök att komma till rätta med detta problem är att höja taxan för otillåten parkering inom p-platser avsedda för rörelsehindrade
från 600 kronor till 1000 kronor.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/172

007

§ 111

Granskning av kommunens byggkostnader – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och
överlämnar det till revisorerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott understryker vikten av
att i möjligaste mån bygga i lågkonjunktur.
Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer har låtit Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers
granska kommunens byggkostnader och byggprocess. Denna granskning har renderat i
en revisionsrapport ”Byggkostnader”, daterad 2008-02-25.
Lokalförsörjningsavdelningen inom kommunledningskontoret har fått i uppdrag att
yttra sig.
____________________
Sänt till:
klk – lokalförs.avd
revisorerna

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/259

005

§ 112

Byte av aktiv utrustning i det administrativa nätverket
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Beskrivning av ärendet

Det kontinuerligt ökande antalet enheter och datorer/användare i kombination med föråldrad och icke enhetlig aktiv utrustning innebär återkommande mer eller mindre allvarliga problem med tillgängligheten till resurserna i det administrativa nätverket.
På uppdrag från IT-styrgruppen har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till
ny enhetlig aktiv utrustning centralt och lokalt. Förslaget omfattar även en s k NAClösning (Network Access Control), som innebär att man på ett säkert sätt kan ansluta
datorer trådlöst till nätverket.
Kostnaden för ovanstående är beräknad till 4 500 000 kr.
____________________
Sänt till:
klk - IT-driftchef

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 (30)

Diarienummer

2009-04-15
2009/295

005

§ 113

Avvikelsehantering avseende verkställande av
bredbandsutbyggnad
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att IT-strategen får i uppdrag att hantera avvikelser inom ramen för den av kommunstyrelsen beslutade bredbandsutbyggnaden i
Jägersborg, Adseke, Rävninge, Gundrastorp och Strandböke.
Beskrivning av ärendet

Erbjudande om t ex samförläggning inkommer ibland och behöver ofta besvaras snabbt.
För att inte fördröja hanteringen och i värsta fall missa en möjlig besparing föreslås att
kommunstyrelsen uppdrar åt IT-strategen att hantera dessa avvikelser.
____________________
Sänt till:
klk – IT-strategen

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-15
2009/252

010

§ 114

Flaggspelspark
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Exploateringsavdelningen får i uppdrag att ta fram lämplig mark för anläggning av
flaggspelspark vid infart Stobyvägen, riksväg 21.
Tekniska kontoret får i uppdrag att projektera och ta fram kostnadsförslag på flaggspelspark på av exploateringsavdelningen framtagen mark, samt ge kostnadsförslag på
drift av densamma.
Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram förslag på företagsavtal för skötsel och drift
av flaggspelspark.
Beskrivning av ärendet

Frågan om en flaggspelspark vid infart mot Hässleholm har varit uppe i olika diskussioner som ett sätt att synliggöra och marknadsföra Hässleholm från väg 21. Platsen för
flaggspelsparken planeras vid infart Stobyvägen.
Flaggspelsparken bör bestå av 20-25 flaggstänger med flaggor som speglar både kommunen, evenemang som pågår i kommunen och företag i kommunen.
Tekniska kontoret ansvarar för skötsel av flaggstänger och flaggning, samt för att
teckna avtal med företag som önskar flagga. Företagen abonnerar på flaggstång under
12 månadersperioder.
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§ 115

Bidrag till Lekakuten
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Fritidsnämnden svarar för administrering av utbetalning till Hässleholms IF för Lekakuten på Ljungdalaområdet under 2009 med 400 000 kr varav 100 000 från fritidsnämndens medel för integration och 150 000 kronor från kommunstyrelsens medel för
integration.
150 000 kronor tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Fritidsnämnden upprättar avtal med Hässleholms IF avseenden verksamheten Lekakuten under 2009
Fritidsnämnden ansvarar för styrning, uppföljning, tillsyn och redovisning av verksamheten i likhet med de föreningsdrivna fritidsgårdarna.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms IF (HIF) har sedan våren 2008 bedrivit ungdomsverksamheten Lekakuten
på Ljungdalaområdet. Under 2008 ersattes HIF för sin verksamhet av kommunen med
219 000 kr.
Den verksamhet som barn och ungdomar i åldern 7-12 år har haft tillgång till genom
Lekakuten har skapat förhoppning om en fortsättning i någon form även under 2009.
Lekakuten skulle kunna fortsätta vara en verksamhet i väntan på Mötesplats Ljungdala
som beräknas vara på plats redan till sommaren 2009 och med full verksamhet under
2010. Under 2009 ersätts HIF med 400 000 kr för verksamheten Lekakuten under förutsättning att fritidsförvaltningen ansvarar för styrning, uppföljning och tillsyn av verksamheten.
För 2010 kommer inget bidrag till HIF och Lekakuten att utgå.
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§ 116

Tätortsbidrag
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna.
Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret betalar ut tätortsbidrag för år
2009 till de administrerande föreningarna i Vittsjö, Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Tyringe och Vinslöv.
Beskrivning av ärendet

Det framgår av de inlämnade handlingarna att bidraget hanteras på ett bra sätt och enligt
gällande reglemente. Det ger ökade förutsättningar för olika aktiviteter på orterna. Det
framgår också att kommunens bidrag medfört att andra organisationer och föreningar
bidragit med ekonomiska medel. På så sätt har tillgängligt belopp växlats upp. Sannolikt har dessutom ytterligare arrangemang kunnat genomföras.
Om den ideella tid som satsats också skulle värderas i krontal har de verkliga kostnaderna varit mångfalt högre. I de fall ideell tid har åsatts ett ekonomiskt värde (förekommer i olika EU-program) anges värdet ofta till 175 kr per timme.
Flera av de administrerande föreningarna arbetar också fram utmärkta handlingsplaner
avseende aktiviteter under de närmast kommande åren. Dessa aktivitetsplaner arbetas
fram i samverkan med föreningsliv och lokalbefolkning på respektive ort.
Följande organisationer, som tilldelats tätortsbidrag år 2008, har kommit in med redovisningar av beviljade medel, fastställda bokslut och revisionsberättelser. Bidraget har i
samtliga fall använts till stöd för arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka
ortens roll som mötes- och handelsplats.
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§ 117

Motion angående bord i fullmäktigesalen – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till kulturnämnden.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), och Tommy Nilsson (S), yrkar återremiss av ärendet.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Peter Groth, mp, begär i motion att ansvarig ska få i uppdrag att ordna någon form av
bord i Röda salongen i Kulturhuset alternativt att man byter till annan lokal för kommunfullmäktigesammanträdena.
Kulturnämnden har enligt § 23/2008 yttrat sig i ärendet. Inget förslag till lösning föreligger för närvarande. Nämnden anför att den anser att det är av största betydelse att
fullmäktigemötena fortsättningsvis hålls i Kulturhuset och öppnar för att fortsätta leta
efter alternativa lösningar.
I övrigt kan nämnas att alternativa lokaler har undersökts. Röda salongen har hittills bedömts vara den lämpligaste.
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§ 118

Motion angående busstrafik till och från Stoby – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan vidtagna åtgärder avslå motionen.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels framlagt förslag och dels bifall till motionen och
finner framlagt förslag bifallet.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Thomas Rasmusson, s, föreslog i motion att kommunfullmäktige skulle ge kommunledningskontoret i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken till och från
Stoby.
Kommunledningskontoret svarar 2009-02-24 att busslinjen till Stoby byggts ut med
flera turer till tidtabellskiftet 08/09.
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§ 119

Delegationsregler för kommunstyrelsen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen föreslås ändra delegationsreglerna för kommunstyrelsen enligt vad
som framgår av bilaga.
Beskrivning av ärendet

Sedan det nya kommunledningskontoret påbörjat sin verksamhet har det uppmärksammats att det till följd av den nya organisationen är önskvärt att i vissa delar ändra delegationsreglerna för kommunstyrelsen. Sålunda föreslås det att i vissa fall att delegat
skall vara stabschef eller avdelningschef i stället för som nu förvaltningschef. – Med
stabschef avses någon av de fyra cheferna i staben.
Vid genomgång av delegationsreglerna har dessutom uppmärksammats att det finns
anledning att ändra reglerna på vissa andra punkter. Samtliga ändringar framgår av bilaga. – Någon ändring av de två första sidorna av reglerna bestående av löptext föreslås
inte.
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§ 120

Door-2008, konstnärlig utsmyckning på tomten Sösdala 70:1
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anvisa 380 000 kronor till tekniska kontoret, ur kontot för konstnärlig utsmyckning för inköp av konstverket ”Door-2008” av Hiroshi Koyama för utplacering i Sösdala.
Beskrivning av ärendet

Gruppen för offentlig utsmyckning föreslår att skulpturen ”Dorr-2008” av Hiroshi Koyama, Broby, inköps för utplacering i Sösdala på brandstationstomten Sösdala 70:1 vid
Länsmansgatan. Fastigheten ägs av Hässleholms Vatten som underhand har tillstyrkt
utplaceringen. Avtal för utplaceringen kommer att upprättas med bolaget.
Skulpturen i diabas är cirka tre meter hög och står på en tio centimeter tjock granitplatta. För ytterligare information hänvisas till bilagt foto av konstverket.
Val av konstverk har skett i samråd med företrädare för Sösdala alliansen.
Hiroshi Koyama har i offert erbjudit Hässleholms kommun skulpturen för 300 000 kronor exkl. moms. Tekniska kontoret har beräknat kostnaderna för grundläggning av
skulpturen samt övriga kringkostnader till 80 000 kronor.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet enligt § 56/2009.
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