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Diarienummer

2009-11-25
2009/761 346

§ 287

Hemställan om införande av ny VA-taxa
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen VA-taxa att börja gälla från och med den 1
februari 2010.
Reservation
Tommy Nilsson (S) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Vatten AB:s styrelse föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreslagen
VA-taxa för att börja gälla 2010-01-01.
Befintlig VA-taxa har funnits i sin nuvarande utformning under mer än 10 år. Behov
föreligger att uppdatera och modernisera taxekonstruktionen. Främsta skälet är att ny
VA-lagstiftning infördes 2007.
Föreslagen taxa har sin grund i ett basförslag upprättat av en ”nationell” arbetsgrupp
bestående av svensk expertis inom VA-juridik och VA-ekonomi. Utifrån detta basförslag har en arbetsgrupp inom VA-samverkan Skåne Nordost arbetat vidare med ambitionen att uppnå en gemensam text i taxan för alla sju kommunerna men där varje
kommun prissätter med bakgrund av sina egna förutsättningar. Hässleholms Vatten AB
styrelse har därefter under mer än ett års tid etappvis arbetat med taxan. Styrelsen fastställde nu gällande förslag på styrelsemöte 2009-10-01.
___________________
Sänt till:
HVAB

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/826 214

§ 288

Detaljplan för gång- och cykeltunnel under järnvägen vid
Flensburgsgatan, Sösdala - utställning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslag till detaljplan för
gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Flensburgsgatan, Sösdala.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till detaljplan GC-tunnel under järnvägen vid Flensburgsgatan, Sösdala tätort, Hässleholms kommun, Skåne län upprättat i juni 2009 reviderat i oktober 2009
finns utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret, stadshuset, 281 80 Hässleholm
den 9 november – 7 december, 2009.
I samband med satsning på ”Pågatåg Nordost” tar Hässleholms kommun fram förslag
på lösningar för de nya aktuella lokaltågstationerna i kommunen, en av de nya orterna
är Sösdala.
Aktuell detaljplan syftar till att möjliggöra byggnation av gång- och cykeltunnel med
ramper i samband med perrongbygge utmed stambanan i Sösdalas centrala delar. De
nya perrongerna byggs inom bangårdsområdet och ramperna byggs på gatumark.
Planförslaget har efter samrådsremissen kompletterats och reviderats i mindre omfattning. Detaljplanegränsen utökas på den nordvästra sidan av järnvägen där befintlig
pendlarparkering tas med i planområdet och en ändring av gång- och cykeltunneluppfarten görs vid Preem.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/800 406

§ 289

Taxa för offentlig livsmedelskontroll
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen taxa för offentlig kontroll av livsmedel att
börja gälla från och med den 1 februari 2010.
Beskrivning av ärendet

Miljönämnden föreslår i beslut 2009-10-27, § 133 att kommunfullmäktige ska fastställa
taxa för offentlig kontroll av livsmedel att gälla från den 1 januari 2010.
Från den 1 december 2009 upphör krav på godkännande för alla livsmedelsanläggningar utom livsmedelsanläggningar för livsmedel av animaliskt ursprung. Anläggningarna ska istället registreras. Med anledning av detta har regeringen ändrat i bestämmelserna om årlig kontrollavgift 9 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Detta innebär att den kommunala nämnden det år anläggningen registreras ska ta ut en avgift för registrering och en årlig kontrollavgift.
Miljönämnden använder livsmedelsverkets vägledning för ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”.
_____________________
Sänt till:
Mn
Kfs

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/838 012

§ 290

Avveckling av GastroNovum
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Verksamheten på GastroNovum avvecklas 2010-01-01.
Förvaltningschefen för arbetsmarknad & kompetensutveckling får i uppdrag att fortsätta
diskussioner med Högskolan Kristianstad/externa intressenter om eventuellt övertagande/avknoppning av GastroNovum.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att uppdraget ska utvecklas att omfatta även externa intressenter och att avknoppning kan ske.
Reservation

Tommy Nilsson (S) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

GastroNovum bildades genom ett fyraårigt projekt som löpte under åren 2003-2006.
Vid projektets start i januari 2003 tillhörde projektorganisationen kommunledningskontoret. I juni 2003 övergick projektorganisationen till arbetsmarknad & kompetensutveckling som då var en nybildad förvaltning.
Verksamheten erbjuder matutbildningar med inriktning på storkök, restaurang och
skola. Det finns även barnverksamhet i form av kock-kollo och barnens kockskolan.
Inför budgetarbetet för 2010 har kommunfullmäktige lämnat besparingskrav som innebär att förvaltningens nettobudgetram för 2010 kommer att bli 1 657 000 kronor lägre
än 2009. Besparingskraven har delvis fullföljts med hjälp av nerdragningar i ledningsorganisationen. För att fullfölja besparingskravet krävs en mer genomgripande besparing.
Genom en avveckling av GastroNovum kan besparingskraven fullföljas. I samband med
en avveckling kommer förvaltningen att belastas med avvecklingskostnader. Hyresavtalet på lokalerna löper till 2016-12-01. Hyreskostnaden för 2009 är 515 000 kronor.
Detta innebär att återstående hyreskostnader tills avtalet löp ut kommer att uppgå till
3 562 000 kronor exkl. indexuppräkningar enligt avtalet. Personalkostnaderna under
2010 beräknas uppgå till 600 000 kronor.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
§ 290 forts

2009/838

012

Samtal förs med Högskolan Kristianstad angående ett övertagande av GastroNovum.
Förhandlingar enligt MBL har förts och avslutats.
____________________
Sänt till:
ak

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/835

257

§ 291

Förköpsrätt av fastigheten Hässleholm Mästaren 4 (enligt
förköpslagen 1967:868)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte utnyttja förköpsrätten beträffande fastigheten Hässleholm Mästaren 4.
Beskrivning av ärendet

Till Hässleholms kommun har inkommit en begäran om yttrande om förköpsrätten angående fastigheten Hässleholm Mästaren 4. Fastigheten har typkod 223 (småhusenhet
med lokaler), areal 893 m² och taxeringsvärdet är 508 000 kronor.
____________________
Sänt till:
sökande

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/834

253

§ 292

Fastigheten Lansen 1 i Hässleholm – planuppdrag
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att exploateringsavdelningen hos
stadsbyggnadskontoret beställer upprättande av ny detaljplan för fastigheten Lansen 1 i
Hässleholm.
Finansiering sker ur exploateringsbudgeten.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Längs Kristianstadvägen finns en obebyggd fastighet, Lansen 1, som ägs av kommunen
och är 7 489m² stor. I dag är den detaljplanelagd för industriändamål. Fastighetens läge
och intresse för handelsetablerare gör att den borde kunna nyttjas för handel. Flera
andra fastigheter i området används för handel, vilket gör att en prövning av handelsändamål vore önskvärd.
____________________
Sänt till:
klk – exploateringschef

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/839

022

§ 293

Tillförordnad förvaltningschef vid förvaltningen
arbetsmarknad & kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anställa verksamhetschef Karina Hansson
som tf förvaltningschef 100 % vid förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling
under tiden 2010-01-01 – 2010-06-31, dock längst till dess att ny organisation är beslutad och klar.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2009-05-20 § 141 beslutat att anställa verksamhetschef Karina Hansson som tf förvaltningschef 100 % vid förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling för tiden 2009-06-01—2009-12-31.
För närvarande pågår en organisationsutredning avseende förvaltningen arbetsmarknad
& kompetensutveckling.
MBL-förhandling har hållits.
___________________
Sänt till:
klk – personalchef
Karina Hansson

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/810

045

§ 294

Kommunal borgen för AB Hässleholmsbyggen avseende
kvarteret Verkmästaren, Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen om 45 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för AB Hässleholmsbyggens låneförpliktelser avseende nybyggnation av trygghetsboende på kvarteret Verkmästaren,
Hässleholm.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

AB Hässleholmsbyggen har begärt kommunal borgen för byggnation av trygghetsboende i kvarteret Verkmästaren.
Ekonomistaben tillstyrker att borgen ges.
____________________
Sänt till:
klk – redovisningschef
HBAB

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/850

050

§ 295

Reklambyråtjänster – förlängning av avtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtal med följande leverantörer för tiden 2010-01-01 – 2010-12-31:






Graphoteket AB, Hässleholm
t & t information AB, Kristianstad
Fikon design AB, Malmö
Mumma Reklambyrå, Helsingborg
Bergström & Co Reklambyrå, Lund

Beskrivning av ärendet

Upphandlingen av Reklambyråtjänster innefattar idéarbete och produktion av text och
layout för trycksaker, tidskrifter, annonser, utställningsmaterial och profil- och mallproduktion. Upphandlingen omfattar även kommunikationsstrategisk rådgivning (analys,
planering och eventuell projektledning).
Det nuvarande avtalet avseende Reklambyråtjänster upphör att gälla 2009-12-31. Enligt
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2008-04-16 § 109, finns det möjlighet för
kommunen att med ett år i taget förlänga avtalet ytterligare två år.
Kommunens informationschef rekommenderar förlängning av avtalet med ett år.
____________________
Sänt till:
klk – upphandlingenhet

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/477

040

§ 296

Avtal mellan Hässleholms kommun och kulturföreningen
Markan - uppsägning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen säger upp gällande avtal, benämnt ”Nyttjanderättsavtal”, med kulturföreningen Markan.
Beskrivning av ärendet

Kulturförvaltningen och kulturföreningen Markan har under året haft överläggningar
om ett nytt avtal att ersätta det avtal, benämnt ”Nyttjanderättsavtal”, som ingicks mellan
parterna den 13 december 2005. Ett förslag till nytt avtal att gälla under en femårsperiod har arbetats fram. Det har därefter uppmärksammats att nuvarande avtal inte har
sagts upp och det därför gäller till och med den 31 december 2010.
För att få till stånd ett nytt avtal med kulturföreningen Markan måste nu gällande avtal
sägas upp.
____________________
kulturförvaltningen
Markan
klk - kommunjurist
klk – kommunchef

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-25
2009/883

048

§ 297

Metodutveckling i jämställdhetslaboratorium, Videndus AB
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Projektidé med metodutveckling i jämställdhetslaboratorium för cirka 100 grundskoleelever i Hässleholms kommun godkänns.
Kostnaden för projektet, 70 000 kronor, finansieras ur anslaget för kommunstyrelsens
oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Videndus AB har under hösten bedrivit ett projekt i Hässleholm genom Region Skåne
som riktat sig framförallt till gymnasieungdomar på Tekniska skolan. Uppdraget var att
ta reda på ”Hur vill unga att Nordöstra Skåne ska se ut om 10 år för att de ska kunna
tänka sig att bo här?”
Som ett utvecklingsled i detta projekt vill Videndus AB nu gå vidare och utveckla en
metod för värdegrundsarbete. Metoden kallas jämställdhetslaboratorium och bygger på
att utveckla ungas självmedvetande och självkännedom. Detta projekt kommer att skapa
fem olika laborationer med efterföljande dialog och involvera ca 100 grundskoleelever
från Hässleholms skolor.
Produktionsbudget beräknas uppgå till 70 000 kronor exklusive moms och i detta ingår
ersättning till coacher, teknik i form av kameror och inspelningsutrustning, redigeringsutrustning samt en storbildsskärm.
____________________
Sänt till:
klk - utvecklingsstab

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

