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Diarienummer

2009-11-04
2009/754 257

§ 264

Förköpsrätt beträffande fastigheten Vannaröd 72:6
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte utnyttja sin förköpsrätt beträffande
fastigheten Vannaröd 72:6.
Beskrivning av ärendet

Till Hässleholms kommun har inkommit en begäran om yttrande om förköpsrätten angående fastigheten Hässleholm Vannaröd 72:6. Fastigheten har typkod 223 (småhusenhet med lokaler), areal 715 m² och taxeringsvärdet är 307 000 kronor.
_____________________
Sänt till:
Sökande

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/737 257

§ 265

Förköpsrätt beträffande fastigheten Hässleholm Slöjden 10
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte utnyttja sin förköpsrätt beträffande
fastigheten Hässleholm Slöjden 10.
Beskrivning av ärendet

Till Hässleholms kommun har inkommit en begäran om yttrande om förköpsrätten angående fastigheten Hässleholm Slöjden 10. Fastigheten har typkod 281 (småhusenhet
skattefri enligt 3 kap 4§ i FTL). Arealen är 812 m² och fastigheten har inget taxeringsvärde.
_____________________
Sänt till:
Sökande

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/784 252

§ 266

Förvärv av fastigheten Hässleholm Tormestorp 7:102
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Fastigheten Hässleholm Tormestorp 7:102 förvärvas från Reimond Larsson och
Gösta Friman för en köpeskilling om 475 000 kronor och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpekontrakt.
2. Finansiering sker genom exploateringsavdelningens investeringsbudget, verksamhet
213.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Fastigheten är belägen cirka 150 meter söder om Finjasjöns sydsida. Fastigheten är omgärdad på tre sidor av Tormestorpsån via en s.k. meandring av åfåran. Detta innebär att
ån slingrar sig fram och att åfåran eroderar nedströms och på yttersidan av åkrökarna.
Denna naturerosion pågår oupphörligt enl. naturlagarnas principer, varvid slutligen åfåran kommer att genombryta jordlagren och ge åfåran en rak sträckning. För berörd
fastighet skulle detta innebära att området kommer att bli avskuret och kringgärdat av
vatten på alla sidor.
Ovannämnda plus senare års osäkra vattennivå för Finjasjön indikerar kraftigt att området är olämpligt för bebyggelse.
Avstyckningsplan, som avsåg att reglera bebyggelse för detta område och omgivande
områden, finns från 1939. Denna plan avsåg bebyggelse av enkel och odefinierad karaktär av typ fritidshus för sommarboende. Berörd fastighet blev avstyckad 1956. Ny
detaljplan har gjorts 1981, vilken avsåg att ersätta den gamla avstyckningsplanen fullt
ut. I denna plan har man bland annat reglerat byggrätter och byggbestämmelser. För berörd fastighet angav planen upplagsområde för båtar. Fastighetsägarna till Tormestorp
7:102 överklagade planen, vilket ledde till att Tormestorp 7:102 undantogs från planen
och att den gamla avstyckningsplanen fortsatte att gälla endast för berörd fastighet.
Objektets taxeringsvärde är enl. 2009/2008 års taxering 316 tkr, vilket innebär att K/T
talet (nyckeltal för relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde) är 1,50. Detta
värde bedöms ligga i underkant vid försäljning av fastigheter.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
§ 266 forts

2009/784 252

Frågan om förvärv har aktualiseras genom att en potentiell byggintressent har gjort en
förfrågan till stadsbyggnadskontoret om ev. byggmöjligheter. Dessa har bedömt att fastigheten är olämplig för bebyggelse och föreslagit att kommunen skall förvärva fastigheten.
Alternativet till fastighetsförvärv är att kommunen planlägger berört område och anger
området som allmän platsmark. Detta skulle innebära att kommunen både har en skyldighet och en rättighet att lösa in området.
_____________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/789 259

§ 267

Upphandling av försäkringar – antagande av leverantör
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upphandling av motorfordonsförsäkring och olycksfallsförsäkring för Hässleholms kommun samt anta Trygg Hansa
för motorfordonsförsäkring och Folksam för olycksfallsförsäkring för perioden 201001-01 – 2012-12-31 med möjlighet till 1 års förlängning.
Beskrivning av ärendet

Upphandling av motorfordonsförsäkring och olycksfallsförsäkring är gjorda för perioden 2010-01-01 – 2012-12-31 med möjlighet till 1 års förlängning.
Upphandlingen har genomförts som öppen upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och annonsering av skett i Official Journal och Anbudsjournalen.
Kommunen har mottagit 10 offerter/anbudssvar för ovanstående anbud. Alla offerter/anbud har inkommit inom den föreskrivna tiden.
Hässleholms kommuns kostnad 2009 för de båda försäkringsslagen uppgick till
2 189 883 kronor. Den nu genomförda upphandlingen innebär att kostnaden sänks med
cirka 511 527 kronor per år till 1 678 356 kronor.
____________________
Sänt till:
rtj

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/746

214

§ 268

Förslag till detaljplan för verksamhetsområde Hässleholm
Nord – samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till detaljplan för verksamhetsområde Hässleholm Nord.
Beskrivning av ärendet

Området för verksamhetsområde Hässleholm Nord ligger norr om Hässleholm och väg
21, mellan stambanan och Stoby.
Aktuell detaljplan syftar till att skapa ett verksamhetsområde med möjlighet för överföring av gods från lastbil till tåg. Området ligger i direkt anslutning till södra stambanan
och väg 21.
Detaljplanen omfattar ett stort verksamhetsområde, som kommer att växa fram under en
mycket lång tidsperiod. På grund av områdets storlek kan inte en preciserad analys av
området göras. Detaljplanen görs med en övergripande struktur och föreslås ge tillåtlighet för olika typer av verksamheter. Detaljplanen kommer senare att kompletteras med
nya detaljplaner när mer detaljerad indelning av området ska ske.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/759

430

§ 269

Hässleholms kommuns medverkan i EU:s Borgmästaravtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Hässleholms kommun ska underteckna det
av Europeiska kommissionen lanserade ”Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors)”.
Beskrivning av ärendet

Den 9 mars 2007 antog EU klimatpaketet ”En energipolitik för Europa” där unionen
ensidigt åtar sig att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 procent till 2020, jämfört med 1990 års nivåer. Detta ska ske genom 20 procents energieffektivisering och
genom att öka andelen förnybar energi i EU:s energikonsumtion till 20 procent. Andelen biodrivmedel ska samma år vara minst 10 procent.
EU-kommissionen har lanserat ett klimatinitiativ som innebär att företrädare för Europas städer och regioner ansluter sig till ett avtal, Borgmästaravtalet. Städerna åtar sig i
och med undertecknande av avtalet att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska
växthusgasutsläppen. I avtalet finns totalt elva åtaganden som ska uppfyllas.
Hittills har 729 europeiska städer undertecknat Borgmästaravtalet.
Miljökontoret anser att Borgmästaravtalet stämmer överens med Hässleholms kommuns
målsättningar och ambitioner inom klimatområdet. Miljökontoret bedömer att flertalet
av de aktiviteter som redan idag genomförs ligger i linje med de elva åtaganden som
anges i avtalet.
Borgmästaravtalet skapar möjlighet för Hässleholms kommun att vara en aktiv part i
utvecklandet av den europeiska klimatpolitiken. Tillsammans med andra europeiska
städer kan kommunen härigenom bli en proaktiv aktör.
____________________
Sänt till:
Mn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/425

041

§ 270

Stöd till anhörigvårdare som inte är anställda – begäran om
utdelning från stiftelse
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår hemställan.
Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden har hos kommunstyrelsen hemställt att avkastningen av Hässleholms
kommuns Sociala Stiftelse under år 2010 får användas av omsorgsnämnden för ”stödinsatser till anhöriga/närstående som vårdar sin make/maka/motsvarande men som inte är
anställda inom kommunen”.
Socialnämnden som beretts tillfälle att yttra sig, har anfört att det inte är förenligt med
stiftelsens stadgar att använda avkastningen till det av omsorgsnämnden föreslagna ändamålet.
Av de av kammarkollegiet den 19 juni 1991 fastställda stadgarna för stiftelsen framgår
bland annat att förvaltningen av stiftelsen ska handhas av kommunstyrelsen, att av den
årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet samt att resterande avkastning skall utdelas i enlighet med beslut av socialnämnden.
Av det ovan anförda framgår att kommunstyrelsen inte är behörig att besluta om utdelning av avkastningen av stiftelsens medel, vilken uppgift alltså tillkommer socialnämnden. Hemställan ska därför avslås.
____________________
Sänt till:
On
Sn
klk – kommunjurist

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2008/32

003

§ 271

Reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne – antagande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne och Riksfärdtjänsten i Östra Skåne” att börja gälla från och med
2010-01-01.
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet
för färdtjänst och riksfärdtjänst” som underlag för fortsatta förhandlingar i syfte att
överföra huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till länets trafikhuvudman,
Region Skåne/Skånetrafiken från och med 2010-10-01.
Beskrivning av ärendet

Beställarrådet beslöt 2009-08-31 att tillstyrka förslagen till regelverk och överlåtelseavtal för beslut i sina respektive kommuner.
Nuvarande färdtjänstreglemente började gälla 2006-01-01, flera av ändringarna jämfört
med tidigare avtal var en anpassning av reglerna så att ett flertal av kommunerna i Östra
Skåne fick liknande regelverk.
Under 2007 upprättades ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner i östra Skåne med intentionen att träffa en överenskommelse om att överlåta kommunernas ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne som länets trafikhuvudman. Syftet med samarbetet var att vinna drifts- och upphandlingsfördelar genom ökad kompetens, delade
kostnader för drift av beställningscentral samt samlad och samordnad trafik.
Med samarbetsavtalet som grund har på uppdrag av ett beställarråd med politiker från
de olika kommunerna förslag till nya regelverk för färdtjänst tagits fram av ett tjänstemannautskott med tjänstemän från de olika kommunerna. Regelverken är likadana i alla
tretton kommunerna. Motsvarande regelverk är sedan tidigare införda i nordvästra
Skåne och arbete pågår att få till stånd motsvarande i sydvästra Skåne.
____________________
Sänt till:
On
Region Skåne

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/731

041

§ 272

Begäran om tilläggsanslag för utökade kostnader för
placeringar av barn och unga och försörjningsstöd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader för placering av barn
och unga och försörjningsstöd med 8 575 000 kronor för 2009 avslås.
Ärendet behandlas i samband med 2010 års kompletteringsbudget.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har haft stora kostnadsökningar för placeringar av barn och unga med
försörjningsstöd under senare delen av 2008 och under 2009. Samtidigt har socialnämndens budget 2009 minskats med totalt 1 695 tkr (0,5%+1%) enligt beslut i kommunfullmäktige. Nämndens prognostiserade underskott beräknades till totalt 8 575 tkr
per 31 augusti 2009. Förslag till besparingar har utarbetats, men kommer inte att ge
omedelbar effekt varför underskottet beräknas kvarstå vid årets slut.
____________________
Sänt till:
Sn
klk – ekonomistab

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/778

040

§ 273

Begäran om anslag till juldekorationer i Hässleholms centrum
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 200 000 kronor till tekniska nämndens driftbudget för att täcka kostnaderna för att julpynta Hässleholms centrum 2009.
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 oktober 2009, § 78 att föreslå kommunstyrelsen att anslå 200 000 kronor för pyntning med juldekorationer i Hässleholms
centrum.
Företrädare för tekniska nämnden har framfört önskemål om att byta ut en del av den
juldekoration som finns i Hässleholms centrum. Önskemålet har framförts till bland annat ledamöter i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens representanter har, bland annat ur
elsäkerhetssynpunkt, ställt sig positiva till att byta ut en del av de ljusdekorationer som
används i stadens centrum.
Ekonomistaben föreslår att tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag på 200 000
kronor som tillförs tekniska nämndens driftbudget.
Tilläggsanslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
____________________
Sänt till:
Tn
klk – ekonomistab
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/668

040

§ 274

Begäran om medel för åtgärdande av skador på Matterödsgatan i Tyringe
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 300 000 kronor till tekniska nämndens driftbudget för att täcka oförutsedda underhållskostnader på Matterödsgatan i Tyringe.
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 27 augusti 2009, § 51 att föreslå kommunstyrelsen att
anslå 300 000 kronor för akuta återställningsåtgärder på Matterödsgatan i Tyringe.
Efter ett regnoväder den 30 juni i år har tekniska kontoret åtgärdat skador på Matterödsgatan. Skadorna uppkom genom en felkonstruerad dagvattenbrunn varigenom dagvatten kom att underminera asfaltbeläggningen. Skadorna har berört ett område på cirka
1 500 kvadratmeter.
Kostnaderna för underhållsåtgärderna, cirka 300 000 kronor har belastat tekniska
nämndens driftbudget.
Ekonomistaben föreslår att tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag på 300 000
kronor som tillförs tekniska nämndens driftbudget. Tilläggsanslaget finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
____________________
Sänt till:
Tn
klk – ekonomistab
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

15 (26)

Diarienummer

2009-11-04
2009/787

048

§ 275

Ansökan om bidrag ur stiftelsen Anna Åkessons donationsfond
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ur Stiftelsen Anna Åkessons donationsfond
bevilja bidrag med 10 000 kronor till förskolan Frö & Freja i Vinslöv.
Beskrivning av ärendet

Förskolan Frö & Freja i Vinslöv har ansökt om 10 000 kronor till inköp av växter, vattenkonst, möbler med mera, för att försköna utemiljön.
Stiftelsens ändamål är enligt testamentet: till samhällets förskönande eller annat därmed
jämförligt ändamål i Vinslövs municipalsamhälle.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomi- och personalavd.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/785

059

§ 276

Upphandling av litteratur – fullmakt
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna fullmakt åt SKL Kommentus AB att
företräda kommunen i upphandlingsarbetet, att arbeta fram förslag till tilldelningsbeslut
och avtal samt att teckna huvudavtal (ramavtal) med vald leverantör beträffande upphandling av litteratur.
Beskrivning av ärendet

SKL Kommentus AB inbjuder kommunen att delta i en ny gemensam upphandling av
litteratur 2010 och har begärt fullmakt för att företräda kommunen i detta ärende.
Upphandlingen skall resultera i att ett fåtal ramavtal tecknas för successiva avrop av:
Svensk och utländsk litteratur, biblioteksutrustad litteratur, biblioteksband, e-böcker
(elektroniska media), ljudböcker/hörböcker, MP3 böcker, talböcker/Daisy Musik CD,
filmer/DVD med hyresrätt samt institutionsrätt, dataspel, DVD, statligt tryck samt årsböcker.
Förlängningen av nuvarande avtal upphör 2010-08-31. Avtalsstart planeras till 2010-0901 och fyra år framöver.
Kulturförvaltningen förordar att Hässleholms kommun ansluter till denna upphandling.
____________________
Sänt till:
klk – upphandlingsenhet

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/532

045

§ 277

Kommunal borgen avseende Hässleholms Industribyggnads
AB
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunal borgen såsom för egen skuld lämnas till Hässleholms Industribyggnads AB
på ett belopp motsvarande bokfört värde på bolagets fastigheter, dock maximalt 100
miljoner kronor.
Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässleholms Industribyggnads AB upphör att gälla.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beslutet skall gälla omedelbart.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Industribyggnads AB har för närvarande en låneskuld på 87,5 miljoner
kronor med en räntecap med förfallodag 2010-12-31. Lånet upptogs med ett borgensbeslut kopplat till Norra station. Då denna fastighet nu är såld finns egentligen ingen giltig
säkerhet för detta lån. Eftersom det är svårt att helt synkronisera fastighetsinnehav med
upptagna lån vore det enklare med en allmän borgensram motsvarande bokfört värde
för bolaget, dock maximalt 100 miljoner kronor. Bokfört värde beräknas uppgå till 116
miljoner per 2009-12-31, efter överlåtelsen av del av Finja Mölleröd 2:1 (Garnisonen).
____________________
Sänt till:
HIBAB
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-04
2009/783

059

§ 278

Upphandling av posttjänster – fullmakt
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna fullmakt åt Kommunförbundet
Skåne att företräda kommunen i upphandlingsarbetet, att arbeta fram förslag till tilldelningsbeslut och avtal samt att teckna huvudavtal (ramavtal) med vald leverantör av
posttjänster.
Beskrivning av ärendet

Kommunförbundet Skåne erbjuder kommunen att delta i en ny gemensam upphandling
av posttjänster i Skåne och har begärt fullmakt att företräda kommunen i detta ärende.
Den nuvarande gemensamma upphandlingen för kommuner och kommunala bolag
inom Skåne sträcker sig till 2010-10-31.
Upphandlingen avser att påbörjas under hösten 2009 och vara klar vid nuvarande avtals
utgång.
Kommunledningskontoret förordar att Hässleholms kommun ansluter till denna upphandling.
____________________
Sänt till:
klk – upphandlingsenhet
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§ 279

Projekt/uppdragsplan – arbetsmodell för internt samarbete
kring näringslivs- och etableringsfrågor
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunledningskontorets kommunikations - och marknadsstab får i uppdrag att utveckla modell samt gemensamt arbetssätt för intern informationsöverföring, samordning samt uppföljning av aktuella etablerings- och företagsärende i Hässleholms kommun i enligt med projekt/uppdragsplan.
Beskrivning av ärendet

Vid övergång till det nya kommunledningskontoret lades ansvaret för kommunens näringslivsverksamhet på kommunikations- och marknadsstaben. I samband med organisationsförändringen har även en översyn av näringslivsverksamheten påbörjats. I detta
arbete har önskemål om nya riktlinjer och förnyat arbetssätt framkommit
Syfte är att utveckla en stark samordnings- och servicefunktion för näringslivsfrågor på
Kommunledningskontoret som har att tillse att kommunens olika berörda förvaltningar
samverkar kring etablerings- och myndighetsfrågor för att underlätta för näringslivets
kontakter med kommunen.
Uppdraget innebär även att långsiktigt medverka till utveckling av en kompetent och
stark organisation/verksamhet för näringslivsrelaterade tillväxtfrågor.
___________________
Sänt till:
klk – kommunikations – och marknadsstab

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 (26)

Diarienummer

2009-11-04
2009/775

020

§ 280

Projekt/uppdragsplan – Den goda arbetsplatsen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Förslag till projekt/uppdragsplan ”Den goda arbetsplatsen” godkänns.
Beskrivning av ärendet

Personalchefen har upprättat en projekt/uppdragsplan ” Den goda arbetsplatsen”.
Bakgrunden är att trygga kompetens- och personalförsörjningen och syftet är att skapa
strategier för att klara kompetens- och personalförsörjning.
____________________
Sänt till:
klk – personalstab
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§ 281

Projekt/uppdragsplan Målstyrningsprojekt
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Förslag till projekt/uppdragsplan för att ta fram en modell för målstyrning godkänns.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun införde inför 2008 ett förändrat arbete med övergripande målstyrning. Arbetet innebär ett minskat antal övergripande mål som sedan ska brytas ned i
nämnder och bolagsstyrelser till mätbara verksamhetsmål.
Uppdraget syftar till att utveckla en styrmodell för förbättrad nedbrytning av de övergripande målen till mätbara verksamhetsmål i nämnder och bolagsstyrelser. Antalet
nedbrutna mål ska minimeras för att underlätta verksamhetsstyrningen och förankring i
verksamheternas dagliga arbete samt för att förbättra uppföljning och redovisning till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstab
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§ 282

Projekt/uppdragsplan – stadsutveckling Hässleholms stad
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Förslag till projekt/uppdragsplan ”Stadsutveckling Hässleholms stad” godkänns.
Beskrivning av ärendet

Huvudsyftet med uppdraget är att skapa ett samarbete kring stadsutveckling mellan
olika förvaltningar inom kommunen.
Uppdraget är att visa på vilka möjligheter som finns att förbättra delområden i staden.
Att involvera både kommun, näringsliv och medborgare är centralt.
Uppdraget ska leda till:
 Framtagande av en utvecklingsplan med utgångspunkt i attraktion och attraktivitet med stadsutveckling kopplat till kommunikation/järnväg.
 Prioriterade områden i Hässleholms innerstad ska utvecklas (1:a Avenyn fram
till kyrkan, Tingshusgatan fram till stadshuset och Norra stationsområdet) med
mötesplatser, stråk, belysning och ett levande centrum mm.
 Utvecklingsplanen ska ha fokus på 2020 med mellanlandning 2014.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstab
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§ 283

Betänkande av Höghastighetsbanor – ett hållbart
samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft
(SOU2009:74) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft SOU 2009:74.
Beskrivning av ärendet

Den 14 oktober överlämnade utredaren Gunnar Malm sin utredning kring utbyggnad av
höghastighetsbanor i Sverige till näringsdepartementet. Utredningen gick ut på bred
remiss.
Hässleholms kommun ser positivt på innehållet i utredningen som helhet, utbyggnad av
höghastighetsbanor i Sverige skapar underlag för tillväxt och ett mer miljövänligt resande. I utredningen binds de tre storstadsregionerna med stor koncentration av befolkning samman och med detta skapas också möjligheter för höghastighetsbanornas existens.
Sammanfattande åsikter om utredningen:
 Sträckningen Från Markaryd ner mot Hässleholm är en bra lösning för hela
Skåne och inte minst nordöstra Skåne men detta förutsätter att banan MarkarydHässleholm byggs om som en fullvärdig höghastighetsbana.
 I en första etapp bör relationen Markaryd - Hässleholm - Malmö/Kastrup
prioriteras.
 En svårighet i utredningen är att man redan på förhand förutsätter stora kommunala och regionala bidrag till banbygget. Det är alltför tidigt att diskutera vilken
modell för medfinansiering som är rimlig.
 Det är olyckligt att den största enskilda infrastruktursatsningen i modern tid i
Sverige, höghastighetståg, inte finns med i den Nationella planen för infrastruktur.
 Alternativet uppgradering av Södra Stambanan behandlas mycket ytligt i utredningen, etapputbyggnad kan ge nytta bit för bit och har i utredningen avvisats
kortfattat men inte övertygande.
____________________
Sänt till:
Näringsdepartementet + yttrande senast 16/11
klk – utvecklingsstab
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§ 284

Remiss av promemorian ”Förslag till ny lag om
uppgiftsskyldighet rörande marknads – och
konkurrensförhållanden – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Yttrande över promemorian ”Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads – och konkurrensförhållanden” godkänns.
Beskrivning av ärendet

Konkurrensverket bedriver en omfattande undersökningsverksamhet rörande konkurrensförhållanden i näringslivet vid sidan av verkets tillämpning av konkurrenslagen.
Denna verksamhet dokumenteras i stor utsträckning i rapporter och liknande som verket
successivt offentliggör. Nuvarande lagstiftning, lagen (1956: 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden, ger Konkurrensverket en vidsträckt befogenhet att anmana näringsidkare att lämna uppgifter om bland annat näringsverksamheten, priser, intäkter, kostnader, vinster med flera förhållanden som inverkar på prisbildningen. Tillämpningen av lagen synes över åren ha varit i allt väsentligt okontroversiell; endast i ett fall har ett företag överklagat en anmaning att lämna prisuppgifter.
Näringsdepartementet har nu berett Hässleholms kommun tillfälle att yttra sig över
promemorian Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads- och konkurrensförhållanden.
I promemorian föreslås att lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden upphävs och ersätts av en moderniserad lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads- och konkurrensförhållanden.
I näringsdepartementets konsekvensutredning anförs bland annat följande. Den nya lagens syfte är att möjliggöra utredningar om marknadsförhållanden så att Konkurrensverket kan ge förslag på konkurrensförbättringar på olika områden. Inte minst är detta
av vikt i situationer då marknaden är i en process av omreglering. Därmed ökar möjligheten att utforma regleringar som genom konkurrens kan skapa väl fungerande marknader. Konkurrens sporrar kreativitet, att nytänkande tas tillvara och stimulerar kommersialiseringen av nya affärsmöjligheter. En god konkurrenssituation bidrar också till
ökad produktivitet och rationell resursfördelning. Detta leder till ett dynamiskt näringsliv med konkurrenskraftiga företag. Ökad konkurrens medför också att köparens valfrihet ökar och leder till högre kvalitet och lägre priser. Skadas konkurrensen drabbar detta
medborgarna och konsumenterna ekonomiskt.
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Den nuvarande lagen har i huvudsak gällt oförändrad i över femtio år och är inte anpassad till nu gällande konkurrenslag, EU-rätt eller dagens marknadsförhållanden i övrigt.
Av konsekvensutredningen framgår vidare att de föreslagna ändringarna genomgående
är av närmast förtydligande karaktär och att de inte bedöms medföra några mer betydande kostnader för företagskollektivet eller öka deras administrativa börda.
Av förslaget till ny lag framgår att lagen är avsedd att främja en effektiv konkurrens i
privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling. För väl fungerande marknader och ytterst konsumenterna är det av stor vikt att en effektiv konkurrens upprätthålls. Den föreslagna lagstiftningen ger Konkurrensverket möjligheter för
att verka för detta mål. Det föreslås därför att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till
ny lag.
____________________
Sänt till:
Näringsdepartementet + yttrande i 3 ex. före 4/12-09
klk – kommunjurist
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§ 285

Program för detaljplan för vindkraftsanläggning beträffande
Asmoarp 1:1, Nävlinge 57:1, med flera – samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha någon erinran mot program för detaljplan för vindkraftanläggning beträffande Asmoarp 1:1, Nävlinge 57:1, med flera.
Beskrivning av ärendet

Ett planprogram för detaljplan har tagits fram för att pröva lämpligheten att uppföra en
produktionsanläggning av 20 vindkraftsverk med en totalhöjd på maximalt 150 meter.
Aktuellt område ligger ca 7 kilometer söder om Hässleholms tätort mellan Sandåkra
och Nävlinge inom västra delen av Nävlingeåsen.
Samrådstiden är den 18 augusti – 10 september 2009.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

