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§ 120

Förköpsrätt av fastigheten Hästveda 97:7
samt prövning av lagen om förvärv av
fastigheter m m (tillståndslagen)
Dnr 2008/35

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt.
Kommunen ska inte begära förvärvsprövning.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Hästveda 97:7 har försålts/förvärvats enligt inkommet köpekontrakt.
____________________

Sänt till:
klk – exploateringsavd.

Justering
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§ 121

Prövning enligt lagen om förvärv av
hyresfastigheter m m
Dnr 2008/337

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte påkalla prövning hos hyresnämnden
beträffande bilagda anmälan.

Beskrivning av ärendet
Ombudet för Annehem Fastigheter AB (publ) och Annehem
Fastigheter och Projekt AB anmäler aktie-, andels- och fastighetsförvärv enligt 10 § lagen (1975:1132) om förvärv av
hyresfastighet m m. I ärendet hänvisas till bilagd anmälan.
Bilaga Förvärvsanmälan
____________________

Sänt till:
klk – exploateringsavd.
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§ 122

Ombyggnad av Björkhaga, Sösdala –
antagande av anbud
Dnr 2008/349

287

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

NCC Construction Sverige AB:s anbud på 8 600 000 kronor för utförande av generalentreprenaden antas.
Projekteringsbudget om 11 750 000 kronor godkänns.
11 750 000 kronor ur anslaget för ombyggnad av Björkhaga ianspråktas.
Starttillstånd ges för projektet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samråd med företrädare
inom omsorgsförvaltningen projekterat för en ombyggnad
av Björkhaga, Sösdala.
Kommunledningskontoret har infordrat anbud för ombyggnaden som en generalentreprenad. I anbudssummorna ingår inga underhållskostnader.
Inkomna anbud har sammanställts och den totala entreprenadsumman uppgår till 8 600 000 kronor och den totala
kostnaden för projektet blir 11 750 000 kronor.
I årets investeringsbudget finns det avsatt 12 miljoner kronor för projektets genomförande.
____________________

Sänt till:
klk – lokalförsörjningsavd.
klk – ekonomisekreterare
Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-30

Sid

6

§ 123

Överenskommelse avseende hantering av
obetald anläggningsavgift vid hopslagning av
tomter
Dnr 2008/275

349

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Förslag till överenskommelse mellan Hässleholms Vatten
AB och exploateringsavdelningen avseende hantering av
obetald anläggningsavgift vid hopslagning av tomter
godkänns.
Exploateringschefen får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.

Beskrivning av ärendet
I Hässleholms kommun finns ett antal obebyggda fastigheter för bostäder som fastighetsbildats tidigare. Dessa fastigheter bildades under de förutsättningar som gällde vid den
tidpunkten och uppfyller inte alltid dagens önskemål hos bostadsbyggare. Detta har gjort att exploateringsavdelningen
bland annat får förfrågningar om att reglera två mindre fastigheter till en större.
Då vissa av dessa fastigheter bildades redan på 1970-talet
är det önskvärt att tomterna säljs och bebyggs.
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Ks au 2008-04-30, § 123 forts
Problemet vid en sammanslagning är att Hässleholms Vatten AB har framdragit två anslutningspunkter, en till varje
fastighet. Vid en sammanslagning kan de endast ta ut en
(1) anslutningsavgift från fastighetsägaren.
Ett förslag har framtagits av Hässleholms Vatten AB där anslutningsavgiften som uteblir bekostas till hälften av Hässleholms Vatten AB och till hälften av exploateringsavdelningen.
Reglering av den uteblivna avgiften sker vid försäljningen av
den sammanslagna fastigheten.
____________________
Sänt till:
klk – exploateirngsavd.
HVAB
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§ 124

Nämndernas och kommunstyrelsens
förvaltningars interna kontrollplan för 2008
Dnr 2008/300

049

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Kommunstyrelsen tar emot nämndernas och sina egna
förvaltningars interna kontrollplaner för 2008.
De förvaltningar som inte tagit med det övergripande
kontrollmomentet i den interna kontrollplanen för 2008,
kommunledningskontoret och personalkontoret, ska ändå
redogöra för detta i granskningsrapporten.
De nämnder, som i den interna kontrollplanen för 2008
inte tagit med alla kontrollmoment där det fanns brister
under 2007, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljönämnden, ska ändå redogöra för dessa i sin
granskningsrapport.

Beskrivning av ärendet
Samtliga nämnder och förvaltningar har lämnat in sin interna kontrollplan för 2008.
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Ks au 2008-04-30, § 124 forts
För alla nämnders och förvaltningars interna kontrollplaner
för 2008 har en avstämning gjorts så att:
•
•
•

Det övergripande kontrollmomentet finns med i planen.
De kontrollmoment som det fanns brister i under 2007
återkommer i planen för 2008.
Den interna kontrollplanen för 2008 är antagen i
respektive nämnd.

____________________
Sänt till:
Samtliga förvaltningar
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§ 125

Ansökan om bidrag – Björstorp Skola
Fastighetsförening
Dnr 2008/106

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ansökan om ekonomiskt bidrag avslås.

Beskrivning av ärendet
Björstorp Skola Fastighetsförening har ansökt om ekonomiskt bidrag för kostnader för försäkringar, el och uppvärmning med mera.
Föreningen sökte bidrag även 2007 och kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2007-08-15, § 223 att bevilja föreningen ett engångsbidrag på 10 120 kronor.
____________________

Sänt till:
ek
Björstorp Skola Fastighetsförening
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§ 126

Anhållan om medel för utökat lokalbehov för
ungdomscentrum
Dnr 2008/270

040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Utökning av lokalerna till ungdomscentrum för en kostnad om 66 250 skall ske.
Kostnaden om 66 250 kronor tar ur kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader.
Från 2009 och framåt får utökningen av lokalerna på
ungdomscentrum inarbetas i internhyressystemet.

Beskrivning av ärendet
Ungdomscentrum ansvarar för gymnasieskolans individuella
program samt för kommunens uppföljningsansvar gällande
ungdomar 16-20 år som inte studerar på gymnasiet.
Till följd av ett ökande elevantal, bland annat nyanlända
elever med utländsk bakgrund som börjat på det individuella programmet finns behov av fler klassrum.
Ungdomscentrum disponerar under vårterminen 2008 ett
klassrum extra på Jacobsskolan, vilket inte är möjligt till
hösten.
De stora elevkullarna på gymnasieskolan de närmaste åren,
kommer dessutom att medföra att Individuella programmet
kommer att behöva utökas ytterligare.
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Ks au 2008-04-30, § 126 forts
I anslutning till ungdomscentrums nuvarande lokaler finns
möjlighet att iordningställa två klassrum. Lokalen är cirka
200 kvadratmeter. Nuvarande hyra är 795 kronor per kvadratmeter. Hyresvärden, BH Brännmästaren är beredd att
renovera och hyra ut till ungdomscentrum.
Ekonomikontoret har varit i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen och fått förtydligat att årshyran är
159 000 kronor och lokalen ska hyras från och med augusti
2008. Barn- och utbildningsförvaltningen beräknar att det
finns ett behov av lokalen i minst 5 år. Hyreskostnaden för 5
månader 2008 uppgår till 66 250 kronor.
Jäv
Bo-Anders Thornberg deltar på grund av jäv inte i handläggningen och beslutet i ärendet.
____________________
Sänt till:
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§ 127

Förlängning av avtal, upphandling av
presentartiklar, ref: RAM 06/05
Dnr 2008/314

059

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Förlängning av avtalen med Flink Reklam & Promotion
AB, Malmö, Gåvan Företagsreklam, Vittsjö och Kjell Magnusson Agentur AB, Vinslöv för tiden 2008-07-01 – 200906-30 med möjlighet för kommunen till ett års förlängning godkänns.

Beskrivning av ärendet
De nuvarande avtalen med Flink Reklam & Promotion AB,
Gåvan Företagsreklam, och Kjell Magnusson Agentur AB
upphör att gälla 2008-06-30.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-04,
§ 99 finns möjlig för kommunen till två års förlängning (ett
år i taget).
Samråd har skett med inköpsansvariga inom kommunen
och de förordar att förlängning sker av avtalen.
Samtliga företag har accepterat att länga avtalen enligt
gällande villkor.
__________________

Sänt till:
ek
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§ 128

Investeringsmedel för upphandling av ny
ljudanläggning i den röda salongen i
kulturhuset
Dnr 2008/263

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

600 000 kronor anslås för upphandling av ny ljudanläggning till röda salongen.
Anslaget tas ur ekonomikontorets budget för oförutsedda
investeringar, anslagstyp 1.
Kulturnämnden kompenseras för kommande driftkostnader för anslagstyp 1.

Beskrivning av ärendet
Kulturhuset har behov av en ny ljudanläggning till den röda
salongen. Befintligt system är föråldrat, högtalarna skymmer ljus från strålkastarna och ljudet når inte de främsta
raderna på parkett och balkong.
Systemet måste monteras ner inför professionella gästspel
som tvingas ta med eget ljud. Ned- och uppmontering av
nuvarande system tar totalt cirka 4 timmar varje gång. Behovet av en ny fast monterad ljudanläggning är särskilt akut
inför Pompejiutställningen, som ska äga rum i den gula och
blå salongen. Med en ny anläggning frigörs tid i den röda
salongen som kan erbjudas till arrangörer som normalt brukar boka den blå salongen.
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Ks au 2008-04-30, § 128 forts
Kostnad för anläggningen exklusive moms uppgår till totalt
600 000 kronor, varav 450 000 kronor för anläggning och
150 000 kronor för installation. utrustning kan vara på plats
och installerad i mitten på augusti 2008.
____________________
Sänt till:
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§ 129

Revisorernas granskning av kontroller i
lönehanteringen – svar
Dnr 2008/67

007

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Svaret på rapporten läggs med godkännande till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Komrev har på uppdrag av revisorerna i Hässleholms kommun genomfört granskning av hur kontroller fungerar i lönehanteringen. Granskningen visar att förvaltningarna utför
tillräckliga kontroller av löner. Revisorerna har funnit frågor
som bör uppmärksammas.
Det nuvarande PA-systemet har brister som skapar osäkerhet och merarbete och synpunkter i rapporten visar på att
detta bör uppmärksammas vid införande av nytt PA-system.
Kommunstyrelsen behöver genom personalkontoret utforma
manualer till stöd för förvaltningarna som förbättrar enhetligheten inom kommunen och effektiviserar förvaltningarna.
Personalkontorets kontroller behöver också beslutas och dokumenteras på ett tydligare sätt.
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Ks au 2008-04-30, § 129 forts
Personalkontoret är positiv till revisorernas förslag till förbättringsområden inom lönehanteringen och kommer att ta
med dessa synpunkter vid införandet av det nya PA-systemet.
Yrkande
Tommy Nilsson framhåller att inför ett nytt kommande system bör utbildning hållas i detta.
____________________
Sänt till:
pk
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§ 130

Sotningstaxa 2008
Dnr 2008/285

171

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Sotningstaxan höjs med index 2,49 % från 2008-04-01.

Beskrivning av ärendet
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, gäller
följande sotningsindex från 2008-04-01 enligt cirkulär
08:27.
2,49 % - gäller för kommuner som även år 2007 tillämpade
sotningsindex.
____________________
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§ 131

Upphandling av höjdfordon till
räddningstjänsten
Dnr 2008/90

056

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upphandling av höjdfordon godkänns.
Räddningstjänsten får i uppdrag att beställa ett nytt
höjdfordon för leverans under 2009.
Räddningstjänsten får ett tillskott på 200 000 kronor till
investeringsbudgeten 2009.

Beskrivning av ärendet
Enligt särskilda anvisningar i 2008 års budget kunde kommunstyrelsen beställa ett nytt höjdfordon till räddningstjänsten för leverans 2009.
Ekonomikontoret har genomfört upphandling och utvärderat
inkomna anbud samt rekommenderar att avtal för köp av
höjdfordon, för räddningstjänsten räkning, skall tecknas
med Bronot Skylift AB, som uppfyllt samtliga ställda krav
samt offererat det lägsta priset.
Priset för höjdfordonet ligger enligt offerten på cirka 4,6
miljoner kronor mot beräknade 4,4 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror i stort på ökat stålpris.
____________________

Sänt till:
rtj
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§ 132

Samlokalisering räddningstjänst och
ambulans
Dnr 2008/307

179

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Räddningstjänsten får i uppdrag att avsluta påbörjade
förhandlingar om samlokalisering av räddningstjänst och
ambulans.
Tilldelade medel om 7,9 miljoner i investeringsbudgeten
för 2008 ska inte användas för byggnation av verksamhetsytor för ambulansverksamhet på brandstationen i
Hässleholm.

Beskrivning av ärendet
Under en längre tid har räddningstjänsten och ambulansverksamheten i Hässleholm diskuterat en samlokalisering av
sina verksamheter på brandstationen i Hässleholm. Båda
parter har under utredningen varit mycket positiva till konceptet och en kostnadsberäkning av projektet är presenterad.
De höga byggkostnaderna samt vissa utökningar av verksamhetsytor gör att projektet kostnader ökat från cirka 5
miljoner koronor till 8 miljoner kronor och i samband med
detta har Region Skåne samt ambulansentreprenören Falck
inte velat fullfölja projektet.
____________________

Sänt till:
rtj
ek
Justering

BAT

LO

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-30

Sid

21

§ 133

Anslutning till kommunikationssystemet Rakel
Dnr 2008/308

179

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Hässleholms kommun ansluter sig till det rikstäckande
Rakelsystemet.
Investerings- och abonnemangskostnader för Rakelterminalerna belastar räddningstjänstens budget.
Detta gäller under förutsättning att förvaltningen får
tilldelade investerings- och driftpengar enligt plan 2009.

Beskrivning av ärendet
Krisberedningsmyndigheten (KBM) ansvarar för och driver
det rikstäckande Rakelsystemet för kommunikation och
samverkan vid olyckor och kriser/krisledning.
Kommunerna har möjlighet att utnyttja nätet för radiokommunikation under både normal verksamhet och krisledning.
För utnyttjande av systemet debiteras användarna per ansluten terminal (radioapparat) samt en fast avgift. KBM har
lämnat förslag till regeringen om en kostnadsmodell där
kommunen debiteras per ansluten terminal upp till ett visst
maxbelopp. Denna kostnadsföredelning innebär att andra
förvaltningar inom kommunen kan ansluta sig till systemet
och ett bredare utnyttjande av systemet görs möjligt.
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Ks au 2008-04-30, § 133 forts
Räddningstjänsten har i budgetplanen för 2009 tagit upp 2
miljoner kronor i investeringsbudget samt 1 miljon kronor i
driftbudget för anslutning till Rakelsystemet.
____________________
Sänt till:
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§ 134

Detaljplaneförslag för Norra delen av T4området – granskning
Dnr 2008/254

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Det finns inget att erinra mot detaljplaneförslaget.

Beskrivning av ärendet
Ett detaljplaneförslag för norra delen av T4-området, f d kasernområdet, upprättat 2007-08-13 samt reviderat 200712-11 finns utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret för granskning.
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en sammanhållen stadsutveckling av Hässleholms stad mot norr.
Detaljplanen ska möjliggöra en förtätning av T4-området
samtidigt som kulturhistoriska värden inom planområdet ska
bevaras.
Planen syftar till att möjliggöra ny byggnation av bostäder
samt lokaler för skola, kontor och handel. Ytterligare ett
syfte är att skapa och säkerställa ett rekreationsområde utmed Almaån. I planförslaget reserveras mark för bland annat torg och lekytor samt två planskilda korsningar för
gång- och cykeltrafik.
____________________

Sänt till:
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§ 135

Detaljplaneförslag för Skyrup 3:1 –
granskning
Dnr 2007/755

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Det finns inget att erinra mot detaljplaneförslaget.

Beskrivning av ärendet
Ett detaljplaneförslag för Skyrup 3:1, Skyrup upprättat i
september 2007 samt reviderat i februari 2008 finns utställt
för granskning på stadsbyggnadskontoret.
Planområdet omfattar del av Skyrup 3:1 och är beläget söder om Herrgårdsvägen och Spiltvägen. Planens syfte är att
pröva lämpligheten att uppföra cirka 80 friliggande villor
samt tillhörande infrastrukturella åtgärder på delar av fastigheten Skyrup 3:1.
Den norra delen av planområdet är idag styrda i detaljplan
från 1991 med användningen NATUR. Den södra delen är
idag utanför planlagt område då denna del upphävdes i
samband med fastställandet av ovanstående plan 1991,
Hela planområdet är idag privatägt och omfattar cirka 13
hektar.
____________________
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§ 136

Upphävande av del av detaljplan för
Strandböke 8:1 m fl - samråd
Dnr 2008/293

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Förslag till upphävande av del av detaljplan för Strandböke 8:1 m fl godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till upphävande av del av detaljplan för Strandböke 8:1 m fl upprättat i mars 2008 är nu föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter.
Planområdet omfattar i huvudsak befintlig gård, Strandböke
8:104 som ligger i den sydvästra delen av fritidsplanen för
Strandböke.
Planens syfte är att häva aktuell del av denna gällande detaljplan för att kunna dela upp fastigheten Strandböke
8:104 i två fastigheter.
Planförslaget avses handläggas med enkelt planförfarande
vilket innebär att efter samrådet kommer byggnadsnämnden att anta förslag till upphävande av del av detaljplan.
____________________

Sänt till:
BN

Justering

BAT

LO

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-30

Sid

26

§ 137

Hemställan om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007 för AV Media Skåne
Dnr 2008/297

042

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har
överlämnat bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007.
____________________

Sänt till:
AV Media Skåne

Justering

BAT

LO

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-30

Sid

27

§ 138

Beredningsinstruktion för ärende till Kf, Ks
och Ks au
Dnr 2008/251

009

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Förslaget till beredningsinstruktion för ärende till Kf, Ks
och Ks au godkänns.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att på ett ordentligt sätt utforma
ärende till KF, KS och KS au. Uppdraget att ta fram en beredningsinstruktion har getts av kommunchefen till projektgruppen för ärendehantering.
Beredningsinstruktionen utgår från att det är viktigt att de
skriftliga handlingarna som utgör underlag av ärenden utförs med en enhetlig standard och utformning samt innehåller den information som är nödvändig.
____________________

Sänt till:
klk – utvecklingsavd.

Justering

BAT

LO

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-30

Sid

28

§ 139

Redovisning av tätortsbidrag för år 2007
Dnr 2008/72

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Redovisningarna godkänns.
Kommunledningskontoret betalar ut tätortsbidraget för år
2008 till de administrerande föreningarna i Vittsjö, Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Tyringe och Vinslöv.

Beskrivning av ärendet
Organisationer som tilldelats tätortsbidrag år 2007, har
kommit in med redovisningar av beviljade medel, fastställda
bokslut och revisionsberättelser. Bidraget har i samtliga fall
användas till stöd för arrangemang och aktiviteter som har
till syfte att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats.
Det framgår av de inlämnade handlingarna att bidraget gett
ökade förutsättningar för olika aktiviteter på orterna. Det
framgår också att kommunens bidrag medfört att andra bidragit med ekonomiska medel och på så sätt växlat upp tillgängligt belopp.
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) är värdet 175 kr per timme.

Justering

BAT

LO

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-30

Sid

29

Ks au 2008-04-30, § 139 forts
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.
____________________
klk – utvecklingsavd.
klk – ekonomisekreterare

Justering

BAT

LO

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-30

Sid

30

§ 140

Ansökan om medel för projekt ”Toalettbyggnad” – Västra Torups Hembygdsförening
Dnr 2007/548

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ansökan om medfinansiering om högst 50 000 kronor beviljas, under förutsättning att Jordbruksverket lämnar
sökt projektstöd.
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Västra Torups Hembygdsförening ansöker om medfinansiering av projektet.
De externa bidrag som erhållits genom åren har använts för
att finansiera renovering och vidmakthållande av byggnaderna. Därvid har ideella insatser använts för själva arbetena. Hygienutrymmen saknas dock och föreningen har hittills inte kunnat finna möjligheter att finansiera en sådan
anläggning. Det krävs en nybyggnad av en handikappanpassad toalett.
____________________

Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
Västra Torups Hembygdsförening

Justering

BAT

LO

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-30

Sid

31

§ 141

Hästtävlingar i Vinslöv
Dnr 2008/309

812

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Bidrag om 15 000 kronor för marknadsföring i anslutning
till nationella hästtävlingar i Vinslöv som Vinslövs Ryttarförening anordnar godkänns.
Kommunen bidrar med priser som har anknytning till
kommunen, till huvudklassen – Hässleholms stora pris.

Beskrivning av ärendet
Vinslövs Ryttarförening ansöker om sponsring inför den
kommande tävlingen i maj 2008.
____________________

Sänt till:
Vinslövs Ryttarförening – Eivor Andersson
klk – ekonomisekreterare

Justering

BAT

LO

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-04-30

Sid

32

§ 142

Ändrade förutsättningar för
bredbandsutbyggnad i Matberga –
komplettering till tidigare beslut
Dnr 2008/85

059

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kostnaden om 285 000 kronor finansieras ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret saknar medel för att täcka merkostnaden om 285 000 kronor.
Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt enligt § 117/2008
att uppdra åt It-strategen att teckna avtal om
bredbandsutbyggnad i Matberga.
____________________

Sänt till:
klk – IT-strateg
klk – ekonomisekreterare
ek

Justering

BAT

LO

TN

Utdraget bestyrkes

