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Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

3

§ 149

Förköpsrätt av fastigheterna Rödsippan 10,
Valrossen 2, Centrum 3, Europa 9, Slöjden 13
och Hökaren 9-11 samt prövning enligt lagen
om förvärv av fastigheter m m
(tillståndslagen)
Dnr 2008/35

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt beträffande
fastigheterna Rödsippan 10, Valrossen 2, Centrum 3,
Europa 9, Slöjden 13 och Hökaren 9-11.
Kommunen ska inte begära förvärvsprövning beträffande
fastigheterna.

Beskrivning av ärendet
Fosema AB har förvärvat samtliga aktier i Bröderna Skooghs
Förvaltnings AB från Åke och Claes Skoogh Holding AB.
Bröderna Skooghs Förvaltnings AB äger sedan tidigare
samtliga aktier i Anders Skooghs Byggnads AB, vilket bolag i
sin tur äger fastigheter och tomträtter.
____________________

Sänt till:
sökande

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

4

§ 150

Förköpsrätt av fastigheterna Rödsippan 10,
Valrossen 2, Centrum 3, Europa 9, Slöjden 13
och Hökaren 9-11 samt prövning enligt lagen
om förvärv av fastigheter m m
(tillståndslagen)
Dnr 2008/35

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommun ska inte utnyttja sin förköpsrätt beträffande
fastigheterna Rödsippan 10, Valrossen 2, Centrum 3,
Europa 9, Slöjden 13 och Hökaren 9-11.
Kommunen ska inte begära förvärvsprövning beträffande
fastigheterna.

Beskrivning av ärendet
Brinova Fastigheter AB har förvärvat samtliga aktier i Bröderna Skooghs Förvaltnings AB från Fosema AB.
Bröderna Skooghs Förvaltnings AB äger sedan tidigare
samtliga aktier i Anders Skooghs Byggnads AB, vilket bolag i
sin tur äger fastigheter och tomträtter.
____________________

Sänt till:
sökande

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

5

§ 151

Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv
av hyresfastighet m m beträffande
fastigheterna Hässleholm Bokeberg 22,
Hässleholm Fredentorp 4, Hässleholm
Fredentorp 5, Hässleholm Lille Mats 1,
Hässleholm Midgård 5, Hässleholm
Repslagaren 10 och i egenskap av
kommanditdelägare i Kommanditbolaget
Färgaren 6, Hässleholm, indirekt fastigheten
Hässleholm Färgaren 6
Dnr 2008/382

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen skall inte påkalla prövning hos hyresnämnden
beträffande fastigheterna.

Beskrivning av ärendet
Property Group A/S förvärvar av Annehem Fastigheter och
Projekt AB samtliga aktier i Annehem Skånefastigheter AB.
Annehem Skånefastigheter AB är lagfaren ägare till samtliga
fastigheter:
Hässleholm Bokeberg 22, Hässleholm Fredentorp 4, Hässleholm Fredentorp 5, Hässleholm Lille Mats 1, Hässleholm
Midgård 5, Hässleholm Repslagaren 10 och i egenskap av
kommanditdelägare i Kommanditbolaget Färgaren 6, Hässleholm, indirekt fastigheten Hässleholm Färgaren 6.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28
Ks au 2008-05-28, § 151 forts
Hyresgästföreningen har ingen erinran.
____________________
Sänt till:
sökande

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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§ 152

Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv
av hyresfastighet m m beträffande
fastigheterna Hässleholm Bokeberg 22,
Hässleholm Fredentorp 4, Hässleholm
Fredentorp 5, Hässleholm Lille Mats 1,
Hässleholm Midgård 5, Hässleholm
Repslagaren 10 och i egenskap av
kommanditdelägare i Kommanditbolaget
Färgaren 6, Hässleholm, indirekt fastigheten
Hässleholm Färgaren 6
Dnr 2008/434

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen skall inte påkalla prövning hos hyresnämnden
beträffande fastigheterna.

Beskrivning av ärendet
Goldcup D 3927 unät PG Skåne Holding AB förvärvar samtliga aktier i Annehem Skånefastigheter AB från Property
Group A/S.
Annehem Skånefastigheter AB är lagfaren ägare till samtliga
fastigheter.
____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

8

§ 153

Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv
av hyresfastighet m m beträffande
fastigheterna Hässleholm Kronan 16,
Hässleholm Kronan 17, Hässleholm
Repslagaren 6, Hässleholm Vänhem 12,
Hässleholm Örtagården 7, Hässleholm
Örtagården 9 samt i egenskap av
komplementär i Kommanditbolaget Färgaren
6, Hässleholm, indirekt Hässleholm Färgaren 6
Dnr 2008/381

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen skall inte påkalla prövning hos hyresnämnden
beträffande fastigheterna.

Beskrivning av ärendet
Property Group A/S förvärvar av Annehem Fastigheter och
Projekt AB samtliga aktier i Annehem Fastighetsförvaltning
Skåne AB.
Annehem Fastighetsförvaltning Skåne AB är lagfaren ägare
till fastigheterna:

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

9

Ks au 2008-05-23, § 153 forts
Hässleholm Kronan 16, Hässleholm Kronan 17, Hässleholm
Repslagaren 6, Hässleholm Vänhem 12, Hässleholm Örtagården 7, Hässleholm Örtagården 9, Kävlinge Spannet 1,
Lund Livhusaren 4, Lund Riksvapnet 2, Lund tegelbruket 4,
Malmö Druvan 18, Malmö Kolonnen 9, Malmö Brandvakten 3
samt i egenskap av komplementär i Kommanditbolaget Färgaren 6, Hässleholm, indirekt Hässleholm Färgaren 6. Huvuddelen av fastigheterna är belägna i Hässleholms kommun.
Hyresgästföreningen har ingen erinran mot överlåtelsen.
____________________
Sänt till:
sökande

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

10

§ 154

Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv
av hyresfastighet m m beträffande
fastigheterna Hässleholm Kronan 16,
Hässleholm Kronan 17, Hässleholm
Repslagaren 6, Hässleholm Vänhem 12,
Hässleholm Örtagården 7, Hässleholm
Örtagården 9 samt i egenskap av
komplementär i Kommanditbolaget Färgaren
6, Hässleholm, indirekt Hässleholm Färgaren 6
Dnr 2008/435

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen skall inte påkalla prövning hos hyresnämnden.

Beskrivning av ärendet
Goldcup D 3927 unät PG Skåne Holding AB förvärvar samtliga aktier i Annehem Fastighetsförvaltning Skåne AB från
Property Group A/S.
Annehem Fastighetsförvaltning Skåne AB är lagfaren ägare
till fastigheterna.
____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

11

§ 155

Exploateringskostnad för Vikings väg i
Vinslöv, igångsättande samt fastställande av
mark- och tomtpris
Dnr 2008/355

250

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Anslag om 2 miljoner kronor används ur
exploateringsbudgeten för att iordningställa området
Vikings väg i Vinslöv.
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra upphandling.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Tomtpriset fastställs till 225 000 kronor per tomt exklusive anslutningsavgifter.

Beskrivning av ärendet
För området Vikings väg i Vinslöv, finns sedan tidigare en
laga kraftvunnen detaljplan. Denna ger byggrätter för nio
stycken friliggande villor. Eftersom det finns en efterfrågan
på denna typ av tomter i Vinslöv kan utbyggnaden av området igångsättas och markförsäljning ske omedelbart.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

12

Ks au 2008-05-28, § 155 forts
Tekniska kontoret har uppskattat kostnaderna för iordningställandet av gata/park till en summa av cirka 600 000
kronor. Till detta kommer kostnader för lantmäteriförrättningar, cirka 100 000 kronor. Ingångsvärde, cirka 10 000
kronor samt utbyggnad av ett utjämningsmagasin för av
dagvattenhantering inom området, cirka 1 200 000 kronor
samt oförutsett ca 100 000 kronor.
Totalt ger detta en kostnad för utbyggnad av området på
cirka 2 000 000 kronor.
____________________
Sänt till:
klk - expl.avd
klk – ekonomisekr

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

13

§ 156

Försäljning av tomt avseende
Ekbackaområdet
Dnr 2008/357

253

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Fastigheten Hässleholm Quercus 3 säljs till Malin Modigh
Nilsson och Nils-Olov Nilsson för 478 100 kronor enligt
praxis.
Exploateringschefen får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Efter redovisning från köparen på utformningen av den
byggnation som avses att uppföras har exploateringsavdelningen upprättat förslag till köpeavtal.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd
klk – ekonomisekr

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

14

§ 157

Exploateringsprojekt Hassellunden Sydost
Dnr 2008/374

259

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Det godkänns att exploateringsavdelningen ger Hässleholms Vatten AB i uppdrag att kulvertera diket i Hassellunden Sydosts östra del.
Finansiering sker genom exploateringsbudgeten.

Beskrivning av ärendet
Inom området Hassellunden i Hässleholm har många redan
flyttat in och andra väntar fortfarande på att få bygga sitt
drömhus. Området i sydost som numera gjorts om för friliggande villor, väntar på att gatan ska bli anlagd innan tomterna kan iordningställas och husen komma på plats.
Tre fastigheter i östra delen gränsar mot kommunal mark,
parkmark i vilken det finns ett dike. Detta dikes slänter går
in på tomtmark. För att slippa framtida problem med översvämningar, oro för barn, diskussioner om skötsel av diket
med mera, föreslår exploateringsavdelningen att medel avsätts för att kulvertera diket. Då anledningen till att diket
behöver läggas i kulvert är en följd av exploateringen inom
området föreslås att medel avsätts från exploateringsbudgeten.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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Ks au 2008-05-28, § 157 forts
Hässleholms Vatten AB har låtit beräkna kostnaderna och
kommit fram till att kostnaderna hamnar på maximalt
500 000 kronor. Då kommer diket kulverteras på en sträcka
av högst 150 meter.
____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
klk – ekonomisekr

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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§ 158

Upphandling av sjukvårdsmaterial
Dnr 2008/420

053

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Avtal tecknas med Fmab-Förbandsmaterial AB, Partille
som leverantör av sjukvårdsmaterial för tiden 2008-0701 – 2009-06-30 med eventuellt 3 års förlängning.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingen omfattar inköp av sjukvårdsmaterial inklusive leverans för ett års behov med möjlighet för kommunen
till 3 års förlängning, till servicehus, skolor, förvaltningar
och övriga institutioner inom Hässleholms kommun.
Med hänvisning till etablerat inköpssamarbete med Skåne
Nordost-kommunerna har Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun deltagit i upphandlingen.
Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Annonsering
har skett i Official Journal, Anbudsjournalen samt på Hässleholms kommuns hemsida med stängningsdatum 2008-0505.
Vid anbudstidens utgång har 3 anbudssvar lämnats. Kommunen köpte för cirka 1 300 000 kronor under 2007.
____________________
Sänt till:
ek

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes
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Datum

2008-05-28

Sid
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§ 159

Begäran om omfördelning del av
investeringsmedel till driftbudgeten på
tekniska nämnden
Dnr 2008/333
Dnr 2008/334
Dnr 2008/335

041
041
041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Tekniska nämndens framställan om ytterligare anslag till
driftbudget 2008 för smärre lokalförändringar på omsorgsnämndens, fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens fastigheter avslås.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2008-04-10, § 20-22 att ansöka hos kommunstyrelsen om omdisponering av 1,4 miljoner kronor från tekniska nämndens investeringsanslag för
smärre lokalförändringar på fritidsnämndens, omsorgsnämndens och barn- och utbildningsnämndens fastigheter
till tekniska nämndens driftbudget (planerat underhåll). Förslaget innebär att hälften av investeringsanslaget till respektive nämnds fastigheter omdisponeras.
Många av de lokalförändringar som behöver göras på
nämndernas fastigheter kostar mindre än 100 000 kronor,
vilket är nedre gränsen för att åtgärden enligt kommunens
reglemente ska klassas som investering.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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Ks au 2008-05-28, § 159 forts
Omdisponeringen enligt förslaget måste finansieras inom
driftbudgeten. Av kommunstyrelsens anslag till oförutsedda
behov återstår cirka 1,2 miljoner kronor och ekonomikontoret gör den bedömningen att det inte finns utrymme att
använda något av kvarvarande medel på kommunstyrelsens
anslag för smärre lokalförändringar.
____________________
Sänt till:
ek
Tn

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

19

§ 160

Bidrag till föreningar
Dnr 2008/384

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Bidrag till föreningar för 2008 beviljas med justering av
bidrag till Föreningen Norden till 15 000 kronor.
I budget 2009 föreslås bidraget till Föreningen Norden
flyttas till Kulturnämndens budget.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat underlag för föreningsbidrag
2008 för kommunstyrelsens verksamheter.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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§ 161

Föreningen Hörjagården – ansökan om bidrag
Dnr 2008/380

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Föreningen Hörjagården beviljas ett bidrag på 25 000
kronor för delfinansiering av omläggning av tak.
Bidraget finansieras ur ekonomikontorets verksamhet
489, bidrag till föreningar.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Hörjagården söker bidrag med 85 000 kronor för
omläggning av yttertak på en sidobyggnad. I byggnaden
finns bland annat ett samlingsrum för bygde- och släktforskning och ett tillhörande brandsäkert och avfuktat arkiv.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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§ 162

Utemiljön på Treklöverns förskola
Dnr 2008/376

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Till tekniska nämndens investeringsbudget för inköp av
lekredskap till Treklöverns förskola anslås 57 100 kronor.
Ur ekonomikontorets anslag för skolgårdsmiljöer, projekt
20107 anslås 57 100 kronor.

Beskrivning av ärendet
Föräldraföreningen på Treklöverns förskola har inkommit
med en skrivelse med förslag till pedagogisk utveckling av
utemiljön.
Föräldraföreningen ansöker om bidrag till att köpa lekredskap, bland annat en kompisgunga och en karusell. Enligt
deras kalkyl kostar lekredskapen samt hoppsand cirka
57 100 kronor.
Förslaget innebär också att föräldrarna till barnen på förskolan står för den tid och arbete som behövs för att montera lekredskapen och sprida hoppsanden.
Tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet och har inga invändningar mot föräldraföreningens förslag.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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Ks au 2008-05-28, § 162 forts
Ekonomikontoret har inga invändningar mot föräldraföreningens ansökan.
____________________
Sänt till:
ek
tk
Föräldraföreningen på Treklövern

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes
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Datum

2008-05-28

Sid
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§ 163

Återbesättande av tjänst som
upphandlingschef
Dnr 2008/383

022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Tjänsten som upphandlingschef får återbesättas.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingschef Sonny Månsson har sagt upp sig med
sista anställningsdag den 30 juni 2008. Ekonomikontoret
föreslår att tjänsten får återbesättas.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

24

§ 164

Översyn av placeringsreglerna för
kommunens pensionsmedel
Dnr 2008/385

003

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Det nya förslaget till placeringsreglerna för kommunens
pensionsmedel antas och skall börja gälla från och med
den 1 oktober 2008.

Beskrivning av ärendet
Den 30 september 2008 går avtalen med de externa förvaltarna ut och en ny upphandling ska ske. Med hänsyn till
detta har en översyn gjorts av placeringsreglerna.
Ekonomikontoret har tagit hjälp av en extern konsult vid
översynen av placeringsreglerna.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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Ks au 2008-05-28, § 164 forts
De ändringar som gjorts utifrån nuvarande regler är följande:
•

Det operativa målet för kommunens kapitalförvaltning
har arbetats om. Målet om realavkastning kopplas om
till KPI istället för tre månaders statsskuldväxel. Målet
och avkastningskravet är satt till KPI plus 2,5 procentenheter.

•

En ändring görs i tillåtna tillångsslag där vi öppnar upp
aktieförvaltningen från tidigare enbart svenska aktier
till att nu gälla nordiska aktier. Det ger ett större urval
av bolag för förvaltarna.

•

Det skrivs in i placeringsreglerna att endast
Kommuninvest och Exportkreditnämnden är godkända
emittenter vid investering i aktieindexobligation.

•

För derivatinstrument får endast terminer och optioner
användas för att reducera risken i portföljen. Swapavtal stryks.

Ekonomikontoret föreslår att det nya förslaget till placeringsregler för kommunens pensionsmedel antas och börjar
gälla från och med den 1 oktober 2008.
____________________

Sänt till:
ek
kfs

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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§ 165

Ökad likvärdighet för elever med
funktionshinder (SOU 2007:87) – Yttrande
Dnr 2008/174

610

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
godkänns och översändes som kommunens yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att barn- och
utbildningsnämnden lämnar in en intresseanmälan om att
inrätta specialskola.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har med anledning av att Hässleholms
kommun är remissinstans för utredning och yttrande översänt utbildningsdepartementets slutbetänkande ”Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder” utredningen om
statliga specialskolor (U 2006:11).
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2008-0515, § 61 beslutat att anta föreslaget yttrande daterat 200805-07 och översända det till kommunstyrelsen som sitt
eget.
_____________________

Sänt till:
Bun
Utbildningsdepartementet - yttrandet senast 6/6-08

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

27

§ 166

Bussangöring Hästveda skola – anslag
Dnr 2008/320

042

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Tekniska nämndens investeringsbudget 2008 ökas med
490 000 kronor. Anslaget ska användas för att förbättra
angöringsmöjligheterna för bussar samt att anlägga en
korttidsparkering vid Hästveda skola.
Anslaget skall vara anslagstyp 1.
Tillskottet på 490 000 kronor finansieras från
ekonomikontorets anslag för oförutsedda investeringar.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2008-04-10, § 26 att föreslå
kommunstyrelsen att anslå 490 000 kronor för att förbättra
angöringsmöjligheterna för bussar samt att anlägga en
korttidsparkering vid Hästveda skola.
Såväl personal vid Hästveda skola som personal från bussbolaget har under en längre tid påtalat behovet att öka säkerheten för skolbarnen.
____________________

Sänt till:
Tn
ek

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

28

§ 167

Ledamot och ersättare i Stiftelsen för regional
utveckling genom Högskolan i Kristianstad
(RUTH)
Dnr 2008/405

614

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunchef Johan Eriksson utses till ordinarie ledamot
och Curt-Erik Karlsson till ersättare för Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad för tiden
1 maj 2008 – 30 april 2009.

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen RUTH har ettåriga mandatperioder för ledamöter
och ersättare. Den nu aktuella mandatperioden löper 1 maj
2008 – 30 april 2009. Föregående mandatperiod har Johan
Eriksson varit ordinarie ledamot med Curt-Erik Karlsson som
ersättare. Förslaget är att Johan Eriksson och Curt-Erik
Karlssons uppdrag förlängs under ytterligare en period.
____________________

Sänt till:
Johan Eriksson
Curt-Erik Karlsson
Stiftelsen RUTH
Troman

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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§ 168

Projektering och detaljplanering av
kommunens nya verksamhetsområde
Hässleholm Nord
Dnr 2008/336

259

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

9 350 000 kronor får ianspråktas för projektering och detaljplanering avseende verksamhetsområde Hässleholm
Nord.
Anslaget finansieras genom exploateringsbudgeten.
Tekniska kontoret får i uppdrag att igångsätta arbetet
med projektering och detaljplaneläggning.

Beskrivning av ärendet
Kommunens verksamhetsområden i Hässleholms tätort beräknas inom ett par åt vara fullt etablerade. Detta gäller inte
minst Läreda industriområde längs med Industrigatan som
etablerades i början på 1970-talet och som skulle tjäna som
expansionsområde för etableringar för lång tid, ett område
som uppgår till cirka 120 ha.
Kommunen har inlett etableringen av kommunens framtida
verksamhetsområde – Hässleholm Nord – genom inköp av
mark i korsningen mellan stambanan och riksväg 21 – i
direkt anslutning till södra stambanan.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

30

Ks au 2008-05-28, § 168 forts
Nästa steg i projektet avser upphandling av genomförande
av projektering och detaljplan för verksamhetsområdet.
___________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd.
klk – ekonomisekreterare

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

31

§ 169

Samarbetsavtal med Skånetrafiken angående
avgiftsfria resor för resande med
serviceresekort (tilläggsavtal 70+)
Dnr 2008/377

531

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättat förslag till avtal mellan Skånetrafiken och
Hässleholms kommun gällande avgiftsfria resor med serviceresekort godkänns.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun har under flera år arbetat med att
förbättra kollektivtrafiken i kommunen för samtliga invånare. Genom en ökad kollektivtrafik förbättras rörligheten
för stora grupper Hässleholmare och deras möjligheter att
ta del av det samhällsutbud som finns.
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. I tidigare
avtal om fritt resande för personer som fyllt 70 år ingick en
klausul om fritt resande för personer med Serviceresekort
(beviljad färdtjänst) som kan åka med allmän kollektivtrafik,
klausulen tillkom från början i ett äldre avtal från 1997.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

32

Ks au 2008-05-28, § 169 forts
När nytt avtal angående avgiftsfria resor med Skånetrafiken
tecknades (beslut KS 080402) fanns inte gruppen med Serviceresekort med i avtalet. För att kunna erbjuda service
med avgiftsfria resor för personer med Serviceresekort
måste kommunen teckna separat avtal.
Kostnaden för avtalen ryms inom budget.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

33

§ 170

Betänkandet Yrkeshögskolan. För
yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) –
yttrande
Dnr 2008/267

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Yttrandet över betänkandet ”Yrkeshögskolan – För yrkeskunnande i förändring” översänds som kommunens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för yttrande fått betänkandet ”Yrkeshögskolan – För yrkeskunnande i förändring” (SOU 2008:29).
Över detta har ett yttrande tagits fram.
Skåne Nordost-kommunerna föreslås ställa sig bakom
Hässleholms kommuns yttrande.
Bilaga: Yttrandet
____________________

Sänt till:
klk - utvecklingsavd.
Utbildningsdepartementet – + yttrande i 3 ex före 2 juli 2008.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

34

§ 171

2008 års internhyror
Dnr 2008/423

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

7 290 000 kronor omdisponeras från tekniska nämndens
budgetram för att täcka ökade internhyreskostnader hos
nämnderna.
3 242 200 kronor omdisponeras från finansförvaltningens
anslag för ”Anslagstyp 1” och ”Central lönepott 2008” för
att täcka ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
7 100 000 kronor omdisponeras från finansförvaltningens
anslag för ”Hyresgaranti, Norra station” för att täcka
ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
17 632 200 kronor omdisponeras till nämnderna/förvaltningarna enligt uppställning.

Beskrivning av ärendet
Som ett samarbetsprojekt mellan tekniska kontoret och
ekonomikontoret har en budgetkalkyl för internhyressystemet 2008 gjorts. Utgångspunkten har varit att driften av
kommunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen.
Internhyrorna i 2007 års kalkyl uppgick till 264,4 miljoner
kronor. I budgetkalkylen 2008 beräknas internhyrorna höjas
med 20,5 miljoner kronor till 284,7 miljoner kronor.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

35

Ks au 2008-05-28, § 171 forts
För att täcka de ökade internhyreskostnaderna hos nämnderna behöver anslag omdisponeras till dess.
____________________
Sänt till:
ek
ak
buf
fk
klk - ekonomisekr
kf
mk
of
pk
revision
rtj
sf
sbk
tk

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

36

§ 172

Kompensation för plusjobbstjänster
Dnr 2008/396

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut
-

Ekonomikontoret får i uppdrag att göra budgetförändringar utifrån underlag från arbetsmarknad & kompetensutveckling avseende kompensation till förvaltningar
som har plusjobbstjänster 2008.

Beskrivning av ärendet
I arbetsmarknad & kompetensutvecklings budget för 2008
finns 270 000 kronor reserverade för plusjobbsanställningar
inom kommunens olika förvaltningar. Förvaltningarna ska bli
kompenserade för skillnaden mellan överenskommen lön
mellan arbetsförmedlingen och respektive förvaltning och
erhållet bidrag. Kompensation för merkostnadsersättning
sker inte efter den 1 juli 2007. Arbetsmarknad & kompetensutveckling kommer att skicka över underlag till ekonomikontoret där det framgår hur mycket varje förvaltning ska
bli kompenserade för.
____________________

Sänt till:
ek
ak

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

37

§ 173

Västra Göinge Hembygdsförening – ansökan
om bidrag
Dnr 2008/399

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Bidrag på 50 000 kronor till Västra Göinge
Hembygdsförening för djurhållning i Hässleholms Hembygdspark under veckorna 23-35 beviljas.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Västra Göinge Hembygdsförening ansöker om bidrag för
djurhållning i Hässleholms Hembygdspark under sommarperioden 2008.
____________________

Sänt till:
klk – ekonomisekr
Västra Göinge Hembygdsförening
ek

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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§ 174

Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk
klimatpolitik” (SOU 2008:24) – yttrande
Dnr 2008/206

400

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Miljökontorets förslag till yttrande över Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik (SOU 2008:24)
godkänns och översänds som kommunens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för yttrande erhållit Klimatberedningens
slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik” (SOU 2008:24) på
remiss.
Miljönämnden föreslår enligt § 60 2008-05-28 framtaget
yttrande.
Bilaga: Yttrandet
____________________

Sänt till:
Mn
Miljödepartementet + yttrande senast 18/6-08

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid
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§ 175

Medfinansiering av LEADER
Dnr 2008/406

040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Hässleholms kommun avger upprättad avsiktsförklaring
om att medfinansiering kommer att göras.
Finansiering sker genom budget 2009 och flerårsplan
2010-2011 och tas även med 2012-2013.

Beskrivning av ärendet
Leaderområdet LEADER PH Mitt i Europa omfattar Hässleholms och Perstorps kommuner och arbetsgruppen har färdigställt ansökan till Länsstyrelsen och har för avsikt att
översända denna efter beslut vid kommande möte den 2
juni.
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter skall en medfinansiering
från offentliga sidan klarläggas genom en avsiktsförklaring.
Den gemensamma offentliga medfinansieringen ska utgöra
21 % av den totala budgeten. Medfinansieringen skall delas
mellan Hässleholms och Perstorps kommuner.
Länsstyrelsen har preliminärt beräknat medfinansieringen
för Hässleholm till 1 035 374 kronor och för Perstorp till
64 398 kronor.
____________________

Sänt till:
Jordbruksverket + avsiktsförklaring
Robin Gustavsson
ek

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

40

§ 176

Rättelse av beslutet § 146/2008 – Konstgräs i
Bjärnum
Dnr 2008/359

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

En (1) miljon kronor anvisas till tekniska nämnden för
konstgräs i Bjärnum ur ekonomikontorets konto för oförutsedda investeringar.
Investeringen utgör anslagstyp 1.
Tekniska nämnden får i uppdrag att göra upphandlingen.
Ekonomikontoret får i uppdrag att biträda i samband med
formella frågor funt finansiering och upphandling.

Beskrivning av ärendet
Ks au § 146/2008 ska rätteligen ha ovanstående lydelse.
____________________

Sänt till:
ek
tk

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

41

§ 177

Detaljplan för del av kvarteret Åldermannen,
Tyringe – samråd
Dnr 2007/245

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Förslag till detaljplan för del av kvarteret Åldermannen,
Tyringe godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Åldermannen,
Tyringe tätort upprättat i november 2007 är föremål för
samråd med berörda sakägare och myndigheter. Planområdet ligger i centrala Tyringe och omfattar kvarteret Åldermannen, utom den östligaste fastigheten. Även gatan söder
om kvarteret ingår.
Planområdet är bebyggt och dess byggnader, bland annat
den gamla möbelaffären, föreslås rivas för att ge plats åt
byggnation av nya marklägenheter. Detaljplanen föreslår en
utökning av kvarteret söderut på befintlig gata vid Åparken.
Gatan får i planförslaget minskad körbredd och ordnad parkering.
____________________

Sänt till:
Bn

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-05-28

Sid

42

§ 178

Benefik nyttjanderätt för del av Bjärnum
3:209 och 206:1
Dnr 2008/402

255

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Upprättat förslag till benefik nyttjanderätt för Bjärnums
Gymnastik & Idrottsförening för anläggande av fotbollsplan med konstgräs inom del av Bjärnum 3:209 och
206:1 med villkor enligt upprättat förslag godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Bjärnums Gymnastik & Idrottsförening avser att inom del av
Bjärnum 3:209 och 206:1, Bjärnums idrottsplats, anlägga
fotbollsplan med konstgräs. Fritidsnämnden, som ansvarar
för idrottsplatsen, har i beslut 2008-04-23, § 34, föreslagit
att avtal tecknas med föreningen. Exploateringsavdelningen
har därefter upprättat förslag till benefikt nyttjanderättsavtal med föreningen för ändamålet.
Nyttjanderättsområdet omfattar ca 7881 m2 . Avtalstiden är
10 år, med 1 års ömsesidig uppsägningstid och 5 års förlängningstid.
____________________

Sänt till:
klk – exploateringsavd.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

