SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-08-06

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.55

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) v ordf
Tommy Nilsson (s)

Övriga deltagande

Tf kommunchef Maj-Inger Carlsson
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Exploateringschef Eva Blosfeld
Utvecklingschef Diana Olsson
Socialchef Bodil Sundlöf, § 197
Omsorgschef Laila Jeppsson, § 199-200
Fastighetschef Mats Svensson, § 201
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Lars Olsson
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Lars Olsson

Justering

BAT

LO

Paragrafer 181-205

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-08-06

2

Anslag/ bevis
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Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2008-08-06
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Förvaringsplats för protokollet
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Underskrift

Gunilla Liljekvist

Datum då anslaget togs ner
Signatur

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

3

§ 181

Förköpsrätt av fastigheten Sösdala 11:15,
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
fastigheten Sösdala 11:15.
Kommunen ska inte begära förvärvsprövning beträffande
fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Sösdala 11:15, har försålts/förvärvats enligt inkommet köpekontrakt.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

4

§ 182

Förköpsrätt av fastigheten Hässleholm
Snickaren 5, 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
fastigheten Hässleholm Snickaren 5.
Kommunen ska inte begära förvärvsprövning beträffande
fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Hässleholm Snickaren 5, har försålts/förvärvats
enligt inkommet köpekontrakt.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

5

§ 183

Förköpsrätt av fastigheten Hästveda 106:14,
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
fastigheten Hästveda 106:14.
Kommunen ska inte begära förvärvsprövning beträffande
fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Hästveda 106:14, har försålts/förvärvats enligt
inkommet köpekontrakt.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

6

§ 184

Beställning av ny detaljplan inom kvarteret
Metkroken, Sjörröd, Hässleholm
Dnr 2008/417

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Godkänns att exploateringsavdelningen hos stadsbyggnadskontoret beställer upprättandet av en detaljplan
för kvarteret Metkroken i Hässleholm.
Beställningen finansieras genom exploateringsbudgeten.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun äger ett markområde om cirka 3000
m² längs Löjvägen i Sjörröd, Hässleholm. Detta område föreslås detaljplaneläggas för tre villatomter då området ligger
mycket strategiskt till och det finns stor efterfrågan på
tomter för detta ändamål. Anslutningar för vatten och avlopp finns sedan tidigare. Exploateringsavdelningen föreslår
att detaljplan upprättas på området så att förtätning sker
och efterfrågan av villatomter kan tillgodoses.
Exploateringsavdelningen önskar få i uppdrag att ge stadsbyggnadskontoret en beställning på en ny detaljplan.
___________________
Sänt till:
klk – expl.avd
klk - ekonomisekr
sbk

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 185

Markavtal med Hässleholm Fjärrvärme AB för
fjärrvärmeledningar
Dnr 2008/416

268

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Upprättat förslag till markavtal mellan kommunen och
Hässleholm Fjärrvärme AB med avtalstid 10 år, uppsägningstid 1 år, förlängningstid 5 år och på villkor i övrigt
enligt avtalsförslaget godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.
Berörda bolag/förvaltningar ska erinras om det tidigare
beslutet att tomrör för fiberkabel alltid ska läggas ner vid
ledningsdragning.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen och tekniska kontoret har efter
förhandling upprättat förslag till markavtal med Hässleholm
Fjärrvärme AB, för deras befintliga och kommande fjärrvärmeledningar med tillbehör i kommunens allmänplatsmark.
Avtalet avser i första hand att praktiskt och ekonomiskt
reglera de återställningsarbeten som uppstår efter
nedläggning av fjärrvärmeledningar och tillbehör.
Avtalstiden är 10 år, uppsägningstiden 1 år och förlängningstiden 5 år.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06
Ks au 2008-08-06, § 185 forts
___________________
Sänt till:
klk – expl. avd
klk - kommunchef
tk
HFAB

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

Sid

8
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Datum

2008-08-06

Sid

9

§ 186

Optionsavtal för fastigheten Hässleholm 87:6,
Hässleholms församling
Dnr 2008/491

258

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Upprättat förslag till optionsavtal med Hässleholms församling för företrädesrätt till förvärv av cirka 3100 m² av
Hässleholm 87:6 med föreslagen köpeskilling om 100
kronor per m² och på villkor i övrigt enligt avtalet godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till optionsavtal med Hässleholms församling för företrädesrätt till förvärv av del av Hässleholm 87:6.
Markområdet omfattar cirka 3100 m² och föreslagen köpeskilling är 100 kronor per m². Markområdet omfattar N
Sandgatan och ett område öster om kyrkan.
Församlingen ska söka och bekosta nödvändig ändring av
gällande detaljplan.
___________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

10

§ 187

Förvärv av del av fastigheten Hässleholm
Mekanikern 4
Dnr 2008/490

252

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Förvärv ska ske av cirka 2,37 hektar av fastigheten
Hässleholm Mekanikern 4 från Fastighets AB Mekanikern,
Villagatan 6, Ängelholm, för en föreslagen köpeskilling
om 590 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat
förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till förvärv av del av fastigheten Hässleholm Mekanikern 4. Lagfaren ägare är Fastighets AB Mekanikern, Ängelholm.
Området omfattar ca 2,37 hektar. Föreslagen köpeskilling är
590 000 kronor. Området utgör industrimark och mark för
jaktskyttebana enligt gällande detaljplan och är beläget
inom Läreda industriområde.
___________________
Sänt till:
klk – expl.avd
klk - ekonomisekr

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

11

§ 188

Exploateringskostnad för fastigheterna
Sportfiskaren 2 & 3 i Tyringe, igångsättande
samt fastställande av tomtpriser
Dnr 2008/521

250

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Godkänns att 110 000 kronor används ur exploateringsbudgeten för att iordningställa området för fastigheterna
Sportfiskaren 2 & 3.
Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra erforderlig
upphandling.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Villatomtpriset för tomt om 1000 m² fastställs till
135 000 kronor.
Marginalvärdet för tomt som understiger respektive överstiger 1000 m² fastställs till 25 kronor per m².

Beskrivning av ärendet
För området vid Sportfiskaren i Tyringe, finns sedan tidigare
en laga kraftvunnen detaljplan. Denna ger byggrätter för två
stycken friliggande villor. I och med att det finns en efterfrågan på denna typ av tomter i Tyringe kan utbyggnaden
av området igångsättas och markförsäljning ske omedelbart.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

12

Ks au 2008-08-09, § 188 forts
Tekniska kontoret har uppskattat kostnaderna för iordningställandet av vändplats till en summa av cirka 100 000
kronor. Till detta kommer kostnader för lantmäteriförrättningar, ca 25 000 kronor, detaljplan, cirka 50 000 kr,
ingångsvärde ca 3 300 kronor samt oförutsett ca 10 000
kronor. Totalt ger detta en kostnad för utbyggnad av området på ca 188 300 kronor.
För att täcka kostnaderna samt för att följa med den allmänna prisutvecklingen bör tomtpriset vara 135 000 kronor
för en tomt om 1000 m² med marginalvärdet +/- 25 kronor.
___________________
Sänt till:
klk – expl.avd
klk - ekonomisekr
tk

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

13

§ 189

SISU – ansökan om bidrag
Dnr 2008/469

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Fritidsförvaltningens ram 2008 utökas med 50 000 kronor för utbetalning av bidrag till SISU Idrottsutbildarna
för utbildningsverksamhet.
Utökningen finansieras ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
I budget 2009 och framåt ökas fritidsförvaltningens budget med 100 000 kronor för ändamålet.

Beskrivning av ärendet
SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. SISU arbetar med att utveckla idrottsföreningar genom bland annat kurser och föreläsningar. Föreningen söker bidrag för verksamheten 2008. Eftersom verksamheten har anknytning till fritidsförvaltningen bör bidragen hanteras där.
____________________
Sänt till:
ek
fk

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

14

§ 190

Revisorernas budget 2008 – tilläggsanslag
Dnr 2008/379

040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Kommunrevisionens budgetram för 2008 utökas med
100 000 kronor.
Utökningen finansieras ur kommunfullmäktiges konto för
oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommuns revisorer anhåller om tilläggsanslag
för 2008 med 100 000 kronor. De kommunala revisorernas
uppgift har utökats kontinuerligt under de senaste åren,
bland annat genom förändringar från år 2006.
____________________

Sänt till:
ek
revisorerna

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

15

§ 191

Investeringsanslag Vieån
Dnr 2008/431

311

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Tekniska nämndens anslag i investeringsbudgeten 2008
till en bro över Vieån återförs till kommunstyrelsen.
Anslaget på 1,6 miljoner kronor omdisponeras till anslaget för oförutsedda investeringar, projekt 20104.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2008-05-22, § 37 att återföra
anslaget till en bro över Vieån till kommunstyrelsen. Av olika
anledningar kan inte projektet genomföras.
Ekonomikontoret föreslår att anslaget på 1,6 miljoner kronor omdisponeras från tekniska nämndens investeringsbudget till anslaget för oförutsedda investeringar på ekonomikontorets investeringsbudget, projekt 20104.
____________________

Sänt till:
ek
Tn

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 192

Bidrag till nämndemannaföreningen vid
Hässleholms Tingsrätt
Dnr 2008/424

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Bidrag beviljas med 7 200 kronor till Hässleholms
Nämndemannaförening.
Bidraget finansieras ur ekonomikontorets vht 899, stöd
till totalförsvar samt övriga samhällsskyddande åtgärder.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms Nämndemannaförening söker bidrag med 300
kronor per nämndeman, totalt 7 200 kronor.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

17

§ 193

Vikarierande upphandlingschef - förordnande
Dnr 2008/478

022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Upphandlare Birgitta Petersson förordnas att vikariera på
tjänsten som upphandlingschef från och med den 19 juni
2008 till dess en ny befattningshavare tillträder tjänsten.
Upphandlare Birgitta Petersson får underteckna handlingar avseende ansvar 23, ekonomikontoret, tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingschef Sonny Månsson har slutat sin tjänst på
ekonomikontoret den 30 juni. Hans sista arbetsdag var den
18 juni eftersom han har semester under tiden den 19 juni
– 30 juni. Annonsering om tjänsten pågår med sista ansökningsdag den 4 augusti.
____________________

Sänt till:
ek
Birgitta Petersson
pk

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

18

§ 194

Tilläggsanslag till fritidsnämnden för
verksamhetsbidrag
Dnr 2008/484

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Fritidsnämnden beviljas 2008 en utökning av ramen för
verksamhetsbidrag med 525 000 kronor.
Tillskottet finansieras ur ekonomikontorets verksamhet
099, övriga ändamål.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2004-01-14, § 17,
att fritidsnämnden skulle få medel för verksamhetsbidrag
(aktivitetsstöd) för 445 500 stycken aktiviteter (motsvarar
3 029 400 kronor). Om antalet aktiviteter översteg 445 500
skulle nämnden kompenseras för ökningen och understeg
aktiviteterna 445 500 skulle budgetramen minskas.
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om budgeten för 2008 minskades fritidsnämndens ram med
806 000 kronor på grund av att antalet aktiviteter minskat
de senaste åren. Fritidsnämnden har i budget 2008 blivit
kompenserad med 2 223 400 kronor, vilket motsvarar cirka
326 970 aktiviteter.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

19

Ks au 2008-08-06, § 194 forts
Fritidsnämnden kommer under 2008 att utbetala verksamhetsbidrag för 404 891 aktiviteter om 2 753 300 kronor.
Mellanskillnaden mellan budget och vad som kommer att
utbetalas uppgår till 529 900 kronor. Fritidsnämnden begär
endast 525 300 kronor, vilket beror på att de budgeterad
något mer för verksamhetsbidrag än de blivit kompenserade
för.
Ekonomikontoret har ingen invändning mot förslaget.
____________________
Sänt till:
ek
Fn

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 195

GC-vägar i Tyringe och Vinslöv – begäran om
anslag
Dnr 2008/488

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Tekniska nämndens framställan om anslag på 500 000
kronor som bidrag till Vägverket för att delfinansiera asfaltering av GC-vägar i Tyringe avslås.
Tekniska nämndens framställan om anslag på 350 000
kronor för GC-vägen utmed Boarpsvägen i Vinslöv beviljas och finansieras genom omdisponering från projektet
”Bron över Vieån”.
Investeringen ska vara anslagstyp 1.

Beskrivning av ärendet
Tekniske chefen har på uppdrag av tekniska nämnden inkommit med skrivelse daterad 25 juni 2008 där tekniska
nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag
på dels 500 000 kronor för att tillsammans med Vägverket
finansiera asfaltering av GC-vägar i Tyringe och dels
350 000 kronor för att anlägga en separat GC-väg över bron
utmed Boarpsvägen i Vinslöv.
Ekonomikontoret föreslår att tekniska nämndens framställan
om anslag till GC-vägar i Tyringe avslås, men att GC-vägen i
Vinslöv finansieras enligt tekniska kontorets förslag.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06
Ks au 2008-08-06, § 195 forts
____________________
Sänt till:
ek
Tn

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

Sid

21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

22

§ 196

Interkommunala ersättningar för utbildningar
vid kommunala vuxenutbildningen i
Hässleholms kommun läsår 2008/09
Dnr 2008/409

615

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Ersättningar för utbildningar vid kommunala vuxenutbildningen läsår 2008/09 fastställs enligt upprättat förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har
utifrån fastställd beräkningsmodell tagit fram förslag till interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala
vuxenutbildningen läsår 2008/09.
____________________

ak

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 197

Organisationsförslag för introduktion av
nyanlända flyktingar/invandrare
Dnr 2008/538

001

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Informationen om det av samverkansparterna upprättade
organisationsförslaget ”Överenskommelse om introduktion av nyanlända flyktingar i Hässleholm kommun” läggs
till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
SFI (svenska för invandrare), grundläggande vux, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen har sedan flera år haft
samverkan gällande flyktingar/invandrares introduktion som
syftat till att utifrån individens förutsättningar sträva efter
att finna snabbast möjliga väg till utbildning, arbete och
självförsörjning.
Samverkansparterna har nu beslutat att fortsätta samverka
enligt upprättat reviderat organisationsförslag ”Överenskommelse om introduktion av nyanlända flyktingar i Hässleholms kommun” med ytterligare tre samverkanspartner:
•
•
•

Barn- och utbildningsförvaltningen
Försäkringskassan
Migrationsverket i Kristianstad

____________________

Sänt till:
ak

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 198

Detaljplan för Sydvästra Sösdala – Vannaröd
7:28 med flera - samråd
Dnr 2008/397

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Förslag till detaljplan för Vannaröd 7:28 med flera godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan som syftar till att ge ramar för ny bostadsbebyggelse i
sydvästra Sösdala. Detaljplanen ska redovisa lämplig omfattning av den nya bebyggelsen och riktlinjer för utformning, anpassade efter det omgivande landskapet och förutsättningar i befintlig miljö. Planen ska också reglera infarter
till exploateringsområdet och en ombyggnad av Storgatan,
för att trafiksäkerheten längs denna väg ska höjas. Därutöver ges förslag till system för dagvattenhantering i området.
Planen är ute på samråd.
____________________

Sänt till:
Bn

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 199

Svar på motion – Hälsosamtal med äldre
Dnr 2006/625

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen bifalls med hänvisning till omsorgsnämndens
svar § 52/2008 att hälsosamtal genomförs sedan 7 år
tillbaka och avses genomföras framöver.

Beskrivning av ärendet
Lars-Ivar Ericson, c, har motionerat om att kommunen ska
undersöka möjligheterna att för kommuninvånare äldre än
75 år anordna hälsosamtal med sjuksköterska.
Omsorgsnämnden svarar enligt § 52/2008, med hänvisning
till medicinskt ansvarig sjuksköterskas yttrande. Av yttrandet framgår att hälsosamtal erbjuds och genomförs med
kommuninvånare från det att de är 81 år. Detta har pågått i
ca 7 år och beräknas fortgå även i framtiden.
____________________

Sänt till:
On

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

26

§ 200

Utrustning till nya Sjögläntan, Vinslöv
Dnr 2008/456

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Omsorgsnämnden får totalt 2,5 miljoner kronor till investeringar med anslagstyp 1, till inventarier till Sjögläntan, varav 1,1 miljoner kronor under 2008 och 1,4
miljoner kronor under 2009.
Anslaget finansieras 2008 ur ekonomikontorets investeringsbudget, oförutsedda investeringar och för 2009 tillförs omsorgsnämndens investeringsbudget 1,4 miljoner
kronor (med anslagstyp 1).

Beskrivning av ärendet
Vårdboendet Sjögläntan i Vinslöv byggs successivt ut med
30 lägenheter och totalt kommer enheten att bestå av 46
lägenheter vid färdigställandet. I enheten ryms en rad olika
funktioner som samverkar i såväl ordinärt som särskilt boende.
Byggnationen sker successivt i tre etapper som färdigställs
under 2008 och 2009. Utrustningen har planerats i samråd
med inredare och verksamhetsrepresentanter.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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Ks au 2008-08-06, § 200 forts
Pensionärer och verksamheter som flyttar till Sjögläntan
finns idag på Klockaregården och annex Andersgården. Nuvarande utrustning vid Klockaregården är gammal och i
stort sett utsliten, en del rustas upp och iordningställs för
att skapa en trivsam ny-gammal miljö. Utrustningen vid annex Andersgården lämnas kvar för att eventuellt tas i anspråk av annan verksamhet. Med detta som bakgrund behövs utrustning till ovan nämnda lokaler till en beräknad
kostnad av 2,5 miljoner kronor.
____________________
Sänt till:
ek
On

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 201

Inventering PCB – anslag till driftbudget
Dnr 2008/430

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Tekniska nämndens framställan om anslag till driftbudget
2008 för inventering av PCB i kommunens lokaler avslås.
Tekniska nämnden får i uppdrag att finansiera inventeringen inom sin budgetram.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2008-05-22, § 35 att ansöka
hos kommunstyrelsen om ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner
kronor för att genomföra inventering av förekomsten av PCB
i kommunens lokaler.
Det finns ett lagkrav på fastighetsägare att inventera och
sanera PCB. Förordningen om PCB började gälla 2007-0301. Inventeringen ska vara slutförd 2008-06-30, eventuellt
förlängd till 2008-12-31, och saneringen ska vara klar senast 2014. Resultatet av inventeringen ska redovisas till
kommunens miljökontor.
I beredningen av budget 2008 har tekniska nämnden inte
äskat medel för inventering av PCB.
Av anslagen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges
förfogande återstår endast 413 000 kronor.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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Ks au 2008-08-06, § 201 forts
Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomikontoret
att inga ytterligare medel anslås till tekniska nämnden för
att genomföra PCB-inventeringen. Inventeringen föreslås i
stället finansieras genom omfördelning av anslag inom tekniska nämndens totala internbudget. Dock bör inte anslagen
till fastighets- eller gatuunderhåll omfördelas.
____________________
Sänt till:
ek
Tn

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 202

Gratis parkering för miljöfordon – svar på
motion
Dnr 2007/709

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen besvaras med hänvisning till tekniska nämndens beslut dels § 89/2007 och dels § 45/2008.
Motionen avslås.

Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Bo-Anders Thornberg, m, och Lars Olsson, c, yrkar bifall till
tekniska nämndens yttrande som innebär avslag på
motionen.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels tekniska nämndens
yttrande innebärande avslag på motionen och dels Tommy
Nilssons yrkande om bifall till motionen och finner motionen
avslagen.
Beskrivning av ärendet
Peter Groth, mp, har i motion yrkat att kommunen ska införa avgiftsfri parkering för miljöbilar. Förmånen bör omprövas eller kraven skärpas när andelen miljöbilar blivit tillräckligt stor.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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Ks au 2008-08-06, § 202 forts
Han yrkar dessutom att kommunen utreder möjligheten att
ta ut extra avgift för fordon av stadsjeepsmodell (SUV)
och/eller införa parkeringsförbud för fordon av stadsjeepmodell (SUV) på vissa centralt belägna parkeringsplatser.
Tekniska nämnden har föreslagit avslag på motionen med
hänvisning till sitt beslut § 89/2007.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2008-04-02 § 67
med begäran om en tydlig definition av vad som är miljöfordon och angivande av tillämpningsföreskrifter.
I sitt beslut § 45/2008, med tekniska kontorets yttrande
daterat 2008-05-12, besvaras kommunstyrelsens begäran.
____________________
Sänt till:
Tn

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 203

Kommunrevisionens uppföljning av
granskningen av betygssättningen vid
övergången från grundskola till
gymnasieskola – svar
Dnr 2008/279

007

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens yttrande godkänns och
överlämnas till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer, grupp 3 genomförde en granskning
av betygssättningen vid övergången från grundskola till
gymnasieskola. Resultatet redovisades i granskningsrapport
daterad 2006-02-07 och behandlades av barn- och utbildningsnämnden 2006-03-23, § 36.
Kommunens revisorer, grupp 3 har nu gjort en uppföljning
av granskningen, vilken redovisas i rapport daterad 200804-05 där man konstaterar att barn- och utbildningsnämnden har tagit till sig de synpunkter som lämnades vid
granskningen och arbetar för en kvalitetshöjning och likvärdighet i betygsättningen.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid

33

Ks au 2008-08-06, § 203 forts
Kommunstyrelsen har 2008-04-10 översänt kommunrevisionens uppföljningsrapport för barn- och utbildningsnämndens utredning och yttrande.
____________________
Sänt till:
Bun
revisorerna

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 204

Kollektivtrafikavtal - antagande
Dnr 2008/378

530

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättat förslag till nytt kollektivtrafikavtal mellan Skånes samtliga kommuner och Region Skåne antas.

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafikens organisation bygger på ett avtal från den
11 september 1998 mellan Skånes samtliga kommuner och
Region Skåne och innebär att Region Skåne är ensamt trafikansvarig och trafikhuvudman. Det nuvarande kollektivtrafikavtalet löper vidare på obestämd tid.
Vid presidieöverläggningar mellan Region Skånes styrelsepresidium och kommunförbundet Skånes styrelsepresidium
bestämdes i början av 2007 att gemensamt utvärdera avtalet från 1998. Utvärderingen utmynnande i att förslag om
nytt avtal aktualiserades.
I förslaget till nytt avtal har vissa punkter förtydligats bla
• Investeringar i trafikens infrastruktur
• Trafikutveckling
• Samråd mellan Region Skåne och kommunerna
• Finansiering
____________________
Sänt till:
klk – utv.chef

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-08-06

Sid
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§ 205

Beredningsinstruktion för ärende till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr 2008/251

009

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Det nya förslaget till ärende/beredningsinstruktion för
ärende till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.

Beskrivning av ärendet
Sedan lång tid har det funnits ett behov av att styra upp
utformning av ärenden till KF, KS och KS au. Uppdraget att
ta fram en beredningsinstruktion har getts av kommunchefen till projektgruppen för ärendehantering.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2008-05-14
återremitterades ärendet med uppdrag att komplettera
instruktionen med en punkt som handlar om koppling till
kommunens övergripande mål och policys.
Beredningsinstruktionen utgår från att det är viktigt att de
skriftliga handlingarna som utgör underlag till ärenden utförs med en enhetlig standard och utformning samt innehåller den information som är nödvändig.
____________________
Sänt till:
klk – utv.chef

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

