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Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

Sid

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

3

§ 26

Förköpsrätt av fastigheten Verkstaden 8 samt
prövning enligt lagen om förvärv av
fastigheter m m (tillståndslagen)
Dnr 2008/35

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och inte begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Verkstaden 8,
Hässleholm.

_____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

4

§ 27

Förköpsärende angående fastigheten
Vannaröd 72:2 samt prövning enligt lagen om
förvärv av fastigheter m m(tillståndslagen)
Dnr 2008/35

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och inte begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Vannaröd 72:2,
Sösdala.

____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

5

§ 28

Prövning enligt lagen om förvärv av
hyresfastigheterna Palmen 3, Storken 16,
Småskolan 5, Sjuksköterskan 15, Nävlinge
61:6, Röke 3:15, Röke 21:3, Farstorp 2:23 och
Mala 6:204
Dnr 2008/64

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen påkallar inte prövning hos hyresnämnden beträffande hyresfastigheterna Palmen 3, Storken 16, Småskolan 5, Sjuksköterskan 15, Nävlinge 61:6, Röke 3:15,
Röke 21:3, Farstorp 2:23 och Mala 6:204.

Beskrivning av ärendet
Åke Beckman har genom gåva överlåtit hyresfastigheterna
Palmen 3, Storken 16, Småskolan 5, Sjuksköterskan 15,
Nävlinge 61:6, Röke 3:15, Röke 21:3, Farstorp 2:23 och
Mala 6:204 till Limhamnshus Holding AB.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

6

§ 29

Prövning enligt lagen om förvärv av
hyresfastigheterna Röke 3:14 och Ibisen 6
Dnr 2008/65

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen påkallar inte prövning hos hyresnämnden beträffande hyresfastigheterna Röke 3:14 och Ibisen 6.

Beskrivning av ärendet
Åke Beckman har genom gåva överlåtit fastigheterna Röke
3:14 och Ibisen 6 till Limhamns Bunkeflo 15:1 AB.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

7

§ 30

Tomtpriser inom Finjasjöpark
Dnr 2008/124

250

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Villatomtpriset för tomt om 1 000 m² fastställs till
500 000 kronor för södra området och 600 000 kronor
för norra området, inom Finjasjöpark i Hässleholm.
Marginalpriset för villatomt som understiger respektive
överstiger 1 000 m² fastställs till 75 kronor per m².
Priset för området i mitten, avsett för lägenheter fastställs till 1 000:-/m² BTA, d v s totala möjliga byggrätten
enligt detaljplan.

Beskrivning av ärendet
Området Finjasjö Park som planeras för bostäder är under
uppförande. Detaljplanen har vunnit laga kraft och de allmänna anläggningarna handlas nu upp av tekniska kontoret.
Ett förslag till tomtpriser inom området har tagits fram och
principen marknadspriser har använts.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

8

Ks au 2008-02-13, § 30 forts
Området är geografiskt indelat i tre delar där det södra
området planeras för fribyggartomter där kommunen säljer
tomterna direkt till privatpersoner som vill bygga egen bostad. Dessa cirka 38 tomters storlekar ligger runt 1 000 m².
För dessa föreslår exploateringsavdelningen ett markpris per
tomt av 500 000 kronor för 1 000 m² med ett marginalpris
av 75 kronor per m² där tomten understiger respektive
överstiger 1 000 m².
För området i mitten, planerat att säljas till exploatör som
uppför lägenheter, föreslås ett pris av 1 000:-/m² BTA, d v s
totala möjliga byggrätter enligt detaljplan.
____________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

9

§ 31

Markpris inom industriområdet Läreda
nordost (Stenöknen)
Dnr 2008/125

250

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Markpriset inom område 1 i Läreda nordost ska vara 200
kronor per m², inom område 2, 175 kronor per m² och
inom område 3 ska markpriset vara 150 kronor per m².
Inom område 2a kan reducering av markpriset för ett
område om cirka 4 000 m² få ske med hänsyn till markens beskaffenhet.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till markpriser inom industriområdet Läreda nordost, beläget i anslutning till riksväg 21. Förslaget är baserat på områdets produktionskostnad och bedömt marknadsvärde.
Området föreslås indelat i tre kostnadsområden.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

10

§ 32

Förvärv av fastigheten Hässleholm
Såningsmannen 11, Tyringe
Dnr 2007/648

252

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Fastigheten Hässleholm Såningsmannen 11, Tyringe
förvärvas från Församlingen Korskyrkan i Tyringe för en
köpeskilling om 900 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Finansiering sker ur exploateringsavdelningens investeringsbudget, verksamhet 213.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till köpeavtal med Församlingen Korskyrkan i Tyringe
för förvärv av fastigheten Hässleholm Såningsmannen 11,
med köpesumma om 900 000 kronor.
Fastigheten är belägen på Brännerigatan i centrala Tyringe,
där det länge funnits önskemål om att kommunen skulle ha
en samlingslokal som skulle kunna användas både av kommunen själv och som allaktivitetshus och servicekontor. När
rubricerad fastighet blev till salu ansågs den lämplig och
förhandlingar upptogs med säljaren. Fastigheten värderades
och befanns fylla sina funktioner.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

11

Ks au 2008-02-13, § 32 forts
Fastigheten tillträdes enligt förslaget under våren 2008.
____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
klk – ekonomisekreterare

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

12

§ 33

Optionsavtal – Hässleholmsbyggen AB inom
Björklunda
Dnr 2008/75

258

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättat förslag till optionsavtal med Hässleholmsbyggen AB för del av Björklunda II godkänns.
Optionen är villkorad av att kommunen ska erbjudas 10
% av lägenheterna som kan tillföras Socialnämnden att
användas för deras behov.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till avtal med
Hässleholmsbyggen AB för område inom Björklunda II.
Detaljplanen för Björklunda II förväntas vara klar till hösten
2008.
Hässleholmsbyggen AB planerar att inom optionsområdet
uppföra flerfamiljshus och radhus med hyresrätt.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

13

§ 34

Regler för hantering av borgensförbindelser
Dnr 2007/600

045

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Föreslagna regler för hantering av borgensförbindelser
fastställs.
Kommunstyrelsens delegationsregler kompletteras med
att det ankommer på Kommunstyrelsens ordförande att
underteckna borgenshandlingar.
Kommunstyrelsen tillåts besluta om revideringar i rutinen
om de inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har tagit fram en rutin för hantering av
borgensförbindelse eftersom det finns problem och synpunkter kring nuvarande ordning.
____________________

Sänt till:
ek
Kfs

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

14

§ 35

Beslutsattestanter 2008-2010 för
ekonomikontoret
Dnr 2008/59

002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Beslutsattestanter 2008-2010 för ekonomikontoret godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat beslutsattestantförteckning
för 2008-2010.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

15

§ 36

Uppföljning av ekonomikontorets
verksamhetsplan och kommunens
övergripande mål 2007
Dnr 2008/79

012

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Uppföljning av ekonomikontorets verksamhetsplan och
övergripande mål för 2007 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av ekonomikontorets verksamhetsplan 2007
samt kommunens övergripande mål 2007 som berör ekonomikontoret har gjorts.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

16

§ 37

Ekonomikontorets nedbrutna övergripande
mål, verksamhetsplan och verksamhetsidé
2008
Dnr 2008/78

012

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Ekonomikontorets nedbrutna övergripande mål,
verksamhetsplan och verksamhetsidé för 2008 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har brutit ner de övergripande målen som
Kommunfullmäktige beslutat om till verksamhetsmål. Även
verksamhetsplan och verksamhetsidé har upprättats.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

17

§ 38

Upphandling av storköksmaskiner,
fastighetstvättmaskiner och vitvaror 2008
Dnr 2008/107

056

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Fullmakt lämnas till Kommentus att genomföra upphandlingen av storköksmaskiner, fastighetstvättmaskiner och
vitvaror 2008.
Tilldelningsbeslut enligt Kommentus rekommendationer
efter genomförd upphandling godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommentus påbörjade en upphandling av vitvaror 2006 som
Hässleholms kommun medverkade i. Upphandlingen avbröts
2007 eftersom det under utvärderingsfasen framkom att inkomna anbud var orena i varierande grad.
Kommentus inbjuder Hässleholms kommun att medverka i
en ny samordnad upphandling av storköksmaskiner, fastighetstvättmaskiner och vitvaror 2008.
Upphandlingen omfattar köp av produkter inom tre delområden inklusive installation och service.
Avtalet tecknas för tre år med möjlighet för Kommentus att
förlänga avtalet med upp till ett år. Avtalet beräknas träda i
kraft under slutet av oktober eller början på november
2008.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

18

Ks au 2008-02-13, § 38 forts
Tekniska kontorets fastighetsavdelning rekommenderar att
Hässleholms kommun medverkar i upphandlingen.
____________________
Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

19

§ 39

Ekonomikontorets interna kontrollplan 2008
Dnr 2008/77

049

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Ekonomikontorets förslag till intern kontrollplan 2008
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till intern kontrollplan för 2008.
Varje nämnd/styrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

20

§ 40

Internbudget 2008 för ekonomikontoret
Dnr 2008/73

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättat förslag till internbudget 2008 för
ekonomikontoret godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat internbudget 2008 fördelad
på tre positioners verksamhet.
____________________
Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

21

§ 41

Uppföljning av intern kontroll 2007 för
personalkontoret
Dnr 2008/29

049

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Uppföljning av intern kontroll 2007 för personalkontoret
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har gjort uppföljning på intern kontroll.
____________________

pk

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

22

§ 42

Internbudget 2008 för räddningstjänsten
Dnr 2008/82

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Upprättat förslag till internbudget 2008 för
räddningstjänsten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har upprättat förslag till internbudget
2008.
____________________
rtj

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

23

§ 43

Uppföljning av intern kontroll 2007 samt
intern kontrollplan 2008 för räddningstjänsten
Dnr 2008/83

049

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Uppföljning av intern kontroll 2007 för räddningstjänsten
godkänns.
Intern kontrollplan för 2008 för räddningstjänsten fastställs.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har i enlighet med regler för intern kontroll gjort en uppföljning av internkontrollplanen 2007 samt
upprättat en intern kontrollplan för 2008. Planen för 2008
omfattar sex områden med varierande kontrollfrekvens.
____________________

Sänt till:
rtj

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

24

§ 44

Feriearbete för ungdomar 2008 samt
”Sommarlovsentreprenörerna”
Dnr 2008/69

618

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Till förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling
anslås 800 000 kronor varav högst 120 000 kronor får
användas till ”Sommarlovsentreprenörerna” för anordnande av feriearbete .
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget för
oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har under ett antal år anordnat feriearbete för
120 ungdomar till en bruttokostnad av cirka 750 000 kronor. Kommunen får inte längre några bidrag från Länsarbetsnämnden för detta ändamål och i budget 2008 finns inte
heller några pengar avsatta. Arbetsmarknad & Kompetensutveckling önskar 600 000 kronor till feriearbete och projektet ”Sommarlovsentreprenörerna”.
Projektet ”Sommarlovsentreprenörerna” ger gymnasieungdomar chansen att förverkliga en egen idé i ett företag under sommarlovet – ensam eller flera tillsammans. Under en
veckas kick-off, som består av teori och praktiska övningar,
tar de fram en affärsidé som de sedan sjösätter under
sommaren.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

25

Ks au 2008-02-13, § 44 forts
De får en startpeng på 2000 kronor per person. Sedan är de
upp till ungdomarna hur mycket pengar de kan tjäna på sin
idé.
____________________
Sänt till:
ak
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

26

§ 45

Nytt reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne
Dnr 2008/32

003

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Förslag till nytt reglemente för färdtjänsten i Östra
Skåne, att börja gälla från och med 2009-07-01, antas.

Beskrivning av ärendet
I 12 kommuner i Östra Skåne utreds möjligheterna till ett
gemensamt regelverk för färdtjänsten. Avsikten är att
kommunerna därigenom skall kunna överlämna ansvaret för
färdtjänsten inklusive myndighetsutövningen till Region
Skåne/Skånetrafiken från och med 2009-07-01.
____________________

Sänt till:
On

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

27

§ 46

Svar på motion om buteljerat vatten
Dnr 2007/621

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Förvaltningarna rekommenderas att vid evenemang använda kranvatten.
Motionen anses härmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jan Nilsson, (c), har inlämnat en motion angående buteljerat vatten.
Miljönämnden och Hässleholms Vatten AB har yttrat sig i
ärendet.
Bilaga: Motionen
____________________

Sänt till:
Mn
HVAB

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

28

§ 47

Godkännande av investeringsbudget 20082010 för Hässleholm Fjärrvärme AB
Dnr 2008/58

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Hässleholm Fjärrvärme AB:s investeringsbudget för
2008-2010 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Hässleholm Fjärrvärme AB har enligt styrelseprotokoll 6/07 2007-12-18 beslutat godkänna investeringsplanen för åren 2008-2010.
____________________

Sänt till:
HFAB

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

29

§ 48

Återbesättande av tjänst vid
kommunledningskontorets
lokalförsörjningsavdelning
Dnr 2008/47

022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Tjänsten som projektledare återbesätts.

Beskrivning av ärendet
Mats Svensson, innehavaren av tjänsten som projektledare
vid kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet, slutar
2008-04-17 med anledning av att han har tilldelats tjänsten
som fastighetschef på tekniska kontoret.
____________________

Sänt till:
klk – lokalförsörjningsavd.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

30

§ 49

Om- och tillbyggnad av Hästhovens förskola,
Hästveda - projektering
Dnr 2007/402

291

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunledningskontorets lokalförsörjningsavdelning får
i uppdrag att påbörja projektering av om- och tillbyggnad
av Hästhovens förskola i enlighet med förstudien.
2009 års investeringsbudget kompletteras med 880 000
kronor.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har haft i uppdrag att i samråd
med företrädare för barn- och utbildningsförvaltningen samt
verksamheten, genomföra en förstudie inför om- och tillbyggnad av Hästhovens förskola, Hästveda med två stycken
avdelningar.
Tidigare Ks au-beslut att ha en samlokaliserad förskoleverksamhet i Hästveda, behovet av utökade förskoleplatser samt
möjlighet att avyttra Gunghästens villaförskola (1 avdelning) tillgodoses genom att bygga till Hästhovens förskola
med 2 avdelningar.
Befintligt kök på Hästhovens förskola ges om- och tillbyggnad till ett mottagningskök för de fem avdelningarna. Huvudkomponenten kommer att tillagas i befintliga tillagningskök på Hästveda skola.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

31

Ks au 2008-02-13, § 49 forts
I utredningsskedet var om- och tillbyggnaden av 2 stycken
avdelningar kostnadsbedömt till 13 675 00 kronor. Förstudieskedets kostnadsbedömning indikerar en kostnad om
14 555 000 kronor.
____________________
Sänt till:
klk – lokalförsörjningsavd
klk - ekonomisekreterare
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

32

§ 50

Tillbyggnad av Backstugans förskola, Stoby –
projektering
Dnr 2007/326

287

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunledningskontorets lokalförsörjningsavdelning får
i uppdrag att påbörja projektering i enlighet med tillbyggnadsalternativ 3.
2009 års investeringsbudget kompletteras med
3 875 000 kronor och 2009 års driftbudget kompletteras
med 400 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att i samråd
med företrädare från barn- och utbildningsförvaltningen,
genomföra en förstudie inför tillbyggnaden med en avdelning på Backstugans förskola, Stoby.
På grund av brister i nuvarande kök på såväl förskolan som
på Stoby skola har förstudien resulterat i 3 stycken tillbyggnadsalternativ med olika köksutformningar.
I samband med utredningen har det tagits hänsyn till samordningsvinster mellan enheterna och för att kunna utvärdera de olika alternativen så har även brister och investeringsbehov på Stoby skolas kök integrerats i förstudien.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

33

Ks au 2008-02-13, § 50 forts
I årets investeringsbudget är 5 325 000 kronor, exkl ombyggnad av Backstugans kök till tillagningskök avsatta. I tidigare utredningsskede uppskattades tillkommande kostnad
för tillagningskök till 2 250 000 kronor, det vill säga en total
investeringskostnad på 9 600 000 kronor.
Den del av kalkylerad projektkostnad som inte inryms i nuvarande investeringsbudget kan tillgodoses i 2009 års budget.
____________________
Sänt till:
klk – lokalförsörjningsavd
klk – ekonomisekreterare
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

34

§ 51

Samarbetsavtal med Skånetrafiken angående
avgiftsfria resor för kommuninnevånare över
70 år
Dnr 2008/89

531

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram
avtalsförslag mellan Skånetrafiken och Hässleholms
kommun om avgiftsfria resor för kommuninvånare över
70 år.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun har under flera år arbetat med att
förbättra kollektivtrafiken i kommunen för samtliga invånare. För att ytterligare tillgängliggöra kollektivtrafiken för
den stora gruppen äldre i Hässleholm har det sedan ett antal år tillbaka erbjudits alla invånare som fyllt 70 år gratis
resor med kollektivtrafiken inom Hässleholms kommun.
Möjligheten att kunna erbjuda gratis resor med kollektivtrafiken har möjliggjorts i ett samarbete med Skånetrafiken
genom samarbetsavtal. Samarbetsavtalet sades upp av
Skånetrafiken 2007-06-26 och upphör att gälla from 200806-30.
Skånetrafiken har under 2007 tagit fram ett enhetligt erbjudandekoncept för hantering och administrering avseende
seniorkort för avgiftsfria resor.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

35

Ks au 2008-02-13, § 51 forts
Kommunens kostnader i det nya erbjudandekonceptet baseras på antal resor och genomsnittslängd på resor som
sker med seniorkorten.
Utgår man ifrån att resorna för 2008 beräknas till cirka 115
000 med visst tillägg för ett utökat resande när möjlighet till
tågresor erbjuds kommer kommunens nya kostnad för seniorkorten att hamna på ca 1 300 000 och 1 600 000 kronor/år.
Dagens avtal (som baseras på resandestatistik från 2003)
har reglerat kommunens kostnad till 800 000 kronor/år för
seniorkorten.
____________________
klk – utvecklingsavd.
On

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

36

§ 52

Åtgärdsplan natur- och friluftsområden
Dnr 2007/518

439

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Åtgärdsplanen fastställs.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att initiera ett
Natur- och friluftsråd med representanter från tekniska
förvaltningen, fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och HIBAB.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma
med förslag till finansiering.

Beskrivning av ärendet
Närheten till naturen är en väsentlig del av kommunens
profil och med hänsyn till detta måste drift och tillgänglighet
till natur- och friluftsområden beaktas som en strategisk
fråga.
En uppdragshandling för ansvarsfördelning för naturvårdsoch friluftsområden är framtagen och en beredningsgrupp
med representanter från tekniska förvaltningen, fritidsförvaltningen, Hovdala slott, stadsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och HIBAB har arbetat med att ta fram
en åtgärdsplan.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

37

Ks au 2008-02-13, § 52 forts
Ansvaret för drift kan ligga på mer än en organisation. Budget för drift av natur- och friluftsområden ska finnas hos den
förvaltning som har ansvaret för driftsinsatserna.
Ansvar för drift i framtiden ska tydliggöras redan vid ansökan om investeringsmedel eller liknande.
I åtgärdsplanen är driftskostnaderna redovisade per objekt
med befintliga områden, driftsbehovet för 2008 uppgår till
770 000 kronor.
Under 2008 föreslås driftsbudget för natur- och friluftsfrågor
läggas på kommunledningskontoret och fördelas efter avrop
av driftsorganisationen.
Nuvarande beredningsgrupp i naturvårds- och friluftsfrågor
blir ett Natur- och friluftsråd som regelbundet samråder
framöver. Gruppens uppdrag är att överföra information,
diskutera driftåtgärder och inriktningar, utvecklingsfrågor
samt info-/marknadsföringsfrågor inom ämnesområdet.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
tk
fk
sbk
HIBAB

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

38

§ 53

Hovdala naturområde, toaletter och
vandringsstigar
Dnr 2007/804

319

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna
skötselavtal angående vandringsstigar och toaletter med
HIBAB.
Medel för driften beräknas till 95 000 kronor och anvisas
ur Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader
och i 2009 års budget.

Beskrivning av ärendet
Under lång tid har behovet av toaletter och utmärkta stigar
efterfrågats av turister och besökare på Hovdala området.
Hovdala rådsgrupp har under en längre tid diskuterat behovet kring utmärkta stigar för vandring med utgångspunkt
från Hovdala slott. Rådsgruppen har också diskuterat behov
av toaletter i anslutning till Finjasjöleden och Guldkusten.
Tillsammans med HIBAB har rådsgruppen tagit fram förslag
på vandringsstigar, Kulturstig och Dammslinga samt förslag
på toaletter. Toaletterna är s.k. flyttbara mulltoaletter.
Kostnaderna för vandringsstigar beräknas till 400 000 kr för
investering i mark, information och skyltning. Årlig driftskostnad uppskattas till ca 30 000.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

39

Ks au 2008-02-13, § 53 forts
Kostnaderna för toaletter beräknas till 100 000 kr, årlig
driftskostnad uppskattas till 15 000 kronor.
HIBAB står för investeringarna och tecknar skötselavtal om
kostnader för avskrivning och årlig drift med kommunen.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd
klk – ekonomisekreterare
ek
HIBAB

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

40

§ 54

Stadsbusstrafik till garnisonen
Dnr 2008/97

536

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Kommunledningskontoret får i uppdrag att förlänga
befintligt samarbetsavtal med Skånetrafiken avseende
tillköp av stadsbusstrafik till Garnisonen tom tidtabellskiftet 2010 med utvärdering våren 2009.
Kostnaderna för 2009 och 2010 ska belasta kommunledningskontorets budget och läggas in i budgetramarna.
Kommunledningskontoret kompenseras för differensen
mellan befintlig budget (1 550 000) och faktisk kostnad
(beräknas för 2008 till 1 680 000) i 2008 års budget ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader och
därefter i kommande budgetar med början i 2009 års
budget.

Beskrivning av ärendet
2003 upprättades ett samarbetsavtal med Skånetrafiken
angående stadsbusstrafik till Garnisonen. Samarbetsavtalet
bygger på tillköp av trafik som bekostas av kommunen.
Avtalet löper från 2004-08-01 tom tidtabellskifte 2009.
Ny upphandling av stadsbusstrafik ska ske hösten 2008 och
inför detta ska Garnisonstrafiken tas upp för utvärdering och
ny diskussion. För att fortsatt kunna erbjuda servicen med
stadsbusstrafik ut till Garnisonen förutsätts fortsatt tillköp.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

41

Ks au 2008-02-13, § 54 forts
Stadsbusstrafiken till Garnisonen har en budget på 1 550
000 kronor per år men kostnaden indexregleras varje år och
kostnadsstatistiken visar på högre kostnader, 2005 1 619
000 kr, 2006 1 621 000 kr och 2007 1 668 000 kr.
Kostnaden för 2008 beräknas till 1 680 000 kr.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

42

§ 55

Utställningsprojektet Pompeji till bords –
ansökan om regionalt stöd
Dnr 2007/862

879

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Hässleholms kommun ansöker om 700 000 kronor från
Region Skåne, att användas till projektet Pompei a tavola
– Pompeji till bords.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun beslutade 200712-12, § 235, (bilaga) att genomföra utställningen Pompei a
tavola – Pompeji till bords och den ska äga rum i Hässleholm Kulturhus 13 september 2008 till och med 18 januari
2009.
Marknadsföringsinsatserna kommer att bli en viktig del av
projektet. Här hoppas kommunen på samarbete med Region
Skåne.
Även ekonomiskt stöd från externa samverkansparter är
nödvändigt. Kostnaderna för projektet uppskattas till ca 6
400 000 kr samt att kommunen har förhoppningar om att
täcka detta genom att bl a ansöka om bidrag från Region
Skåne. Mot denna bakgrund ansöker Hässleholms kommun
om 700 000 kronor från Region Skåne, att användas till
projektet Pompei a tavola – Pompeji till bords.
____________________

Sänt till:
kommunchefen
Region Skåne + ansökan
Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

43

§ 56

Val av representant till LEADER-projektet
Dnr 2007/656

149

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Robin Gustavsson, kd, utses att vara kommunens representant i interimistisk och framtida ordinarie LAG-grupp.

____________________

Sänt till:
Robin Gustavsson
klk – Ritva Nilsson
Troman

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

44

§ 57

Tidplan för budgetuppföljning 2008
Dnr 2008/87

042

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättad tidplan för budgetuppföljning 2008 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till tidplan för
budgetuppföljning 2008.
Bilaga: Tidplan
____________________

ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

45

§ 58

Internbudget 2008 för
kommunledningskontoret
Dnr 2008/115

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Kommunledningskontorets internbudget 2008 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag driftbudget
och investeringsbudget för 2008.
____________________

Sänt till:
klk – ekonomisekreterare

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-02-13

Sid

46

§ 59

Höjdfordon till räddningstjänsten
Dnr 2008/90

056

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Räddningstjänsten medges upphandla ett nytt höjdfordon
för leverans 2009.

Beskrivning av ärendet
I Kommunstyrelsens ansvarsområde 2008, under särskilda
anvisningar, medges Kommunstyrelsen beställa ett nytt
höjdfordon till räddningstjänsten för leverans 2009.
Leveranstid på ett höjdfordon ligger för tillfället på cirka 14
månader.
____________________

Sänt till:
rtj

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

