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Diarienummer

2008-08-27
2008/543

252

§ 206

Förvärv av fastigheten Cigarrmakaren 1, Bjärnum
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Fastigheten Cigarrmakaren 1, Bjärnum förvärvas från Burne Nilsson för en köpeskilling
om 310 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kommunens lokalförsörjningskontor har efterfrågat mark i anslutning till skolan i Bjärnum. Fastigheten Cigarrmakaren 1, som ligger precis söder om skolan, var vid tillfället
till försäljning och diskussioner med ägaren upptogs. På tomten, som är drygt 2 200 m²,
finns idag endast en lada.
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat förslag till köpeavtal med
Burne Nilsson för förvärv av fastigheten Cigarrmakaren 1 med köpeskilling om
310 000 kronor.
_____________________
Sänt till:
expl.avd
lokalförs.avd

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/546

059

§ 207

Upphandlingspolicy – antagande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Upprättat förslag till upphandlingspolicy godkänns och ska gälla från och med 2008-1101.
Beskrivning av ärendet

Ny lag om Offentlig upphandling trädde i kraft 2008-01-01. Utifrån denna har upphandlingsavdelningen reviderat kommunens upphandlingspolicy.
Bilaga: Upphandlingspolicy
_____________________
Sänt till:
ek
kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27

§ 208

Förslag till detaljplan för fastigheterna Skogseken med flera i
Vinslöv
Beslut

Förslag till detaljplan för fastigheterna Skogseken med flera i Vinslöv godkänns.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till ”Detaljplan för Skogseken m fl” i Vinslövs tätort, upprättat i september
2007 finns utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret.
Planområdet ligger i östra delen av Vinslövs tätort och omfattar en del av Föreningsgatan samt angränsande fastigheter i kvarteren Vången, Skogseken och Glasbjörken
söder om gatan. Planområdet har en yta på cirka 12 900 m².
Syftet med planen är att utöka kvartersmarken längs Föreningsgatans södra sida samt att
ge utökad byggrätt för berörda fastigheter längs med samma sida av vägen. Gällande
detaljplaner inom området medger en gatubredd på 15 meter vilket inte anses som rimligt med tanke på att vägen idag är en vanlig lokalgata med cirka 10 meters bredd. Genom att utöka kvartersmarken norrut, enligt aktuellt planförslag, bekräftas dagens gatubredd även i detaljplan.
______________________
Sänt till:
Bn

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/555

214

§ 209

Detaljplan för Ekstaven 2 i Hässleholm – samråd
Beslut

Förslag till detaljplan för Ekstaven 2 i Hässleholm godkänns.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till detaljplan för Ekstaven 2 i Hässleholm, är föremål för samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Samrådet syftar till att ge möjlighet till
kunskapsutbyte samt insyn och påverkan i planeringsprocessen.
Planområdet ligger nära Läreda industriområde i den nordöstra delen av centrala Hässleholm. Syftet med detaljplanen är att bredda användningsmöjligheterna för fastigheten
Ekstaven 2 genom att även tillåta handels- och kontorsverksamhet.
Planförslaget handläggs med enkelt planförfarande vilket innebär att byggnadsnämnden
kan besluta att antaga planen direkt efter samrådet.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/535

432

§ 210

Fastigheten Ljungarum 4:17
Ansökan om lagligförklaring av dammanläggning samt
tillstånd till vattenverksamhet m m i Mellbyån
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra men hänvisar till Byggnadsnämndens yttrande från dels den 10 april 2007 och dels 2008-08-12, § 167.
Beskrivning av ärendet

Miljödomstolen har gett kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan om lagligförklaring av dammanläggning samt tillstånd till vattenverksamhet med mera i Mellbyån.
Byggnadsnämnden har den 10 april 2007 yttrat sig till Agellus Miljökonsulter i samband med samrådet. Nämnden har i sitt yttrande § 167/2008 hänvisat till detta och har
inget ytterligare att tillägga.
Yttrandet ska ges in till Växjö Tingsrätt, miljödomstolen senast den 11 september 2008.
______________________
Sänt till:
Miljödomstolen + BN:s yttr. 10/4-2007 och 12/8-2008, §167
Bn

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/88

611

§ 211

Mindre klasser i grundskolan – redovisning av genomförd
undersökning i område 2, Läreda
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-01-24, § 13, med redovisning av genomförd undersökning av mindre klasser i grundskolan ska beaktas i den fortsatta planeringen.
Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kristina Lind (kd), Eva-Marie Lidén (kd), Madlén Sjögaardh (m) och Kjerstin Ulfvik
Jonasson (fv) föreslog i motion att uppdrag gavs åt barn- och utbildningsförvaltningen
att utreda de ekonomiska och praktiska möjligheterna för att klasstorleken i grundskolan ska ha ett tak på cirka 15 elever.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2006-04-20, § 53 över motionen. I yttrandet
som var daterat 2006-03-30 föreslogs att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2006 genomföra en pilotstudie i ett av
rektorsområdena för att belysa konsekvenserna vad gäller ekonomi, personal och lokaler.
Kommunfullmäktige beslöt 2006-06-19, § 105 att bifalla motionen på så sätt att barnoch utbildningsnämnden fick i uppdrag att under 2006 genomföra en pilotstudie i ett av
rektorsområdena för att belysa konsekvenserna vad gäller ekonomi, personal och lokaler.
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en studie av införande av 15-klasser i område 2, Läreda, vilken redovisas i rapport 2007-08-29 och beslut 2008-01-24, § 13.
______________________
Sänt till:
Bun

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/168

761

§ 212

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun –
antagande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun antas.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har av kommunledningen fått i uppdrag att revidera kommunens Drogpolitiska handlingsprogram från 2003. 2003 års handlingsprogram har omarbetats.
Handlingsprogrammet anger mål och riktlinjer för vad kommunens olika verksamheter
ska arbeta med för att utveckla ett aktivt förhållningssätt mot droger.
Det drogpolitiska handlingsprogrammet ska komma till uttryck i nämndernas mål och
verksamheter, och redovisas i de årliga verksamhetsberättelserna till kommunfullmäktige.
______________________
Sänt till:
Sn
kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/550

041

§ 213

Sändning av Web-tv från kommunfullmäktigesammanträden
samt tillväxtdag – anslag
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
215 000 kronor anvisas för sändning av web-tv från kommunfullmäktigesammanträden
under våren 2008 samt sändning från budgetsammanträdet i november 2008.
220 000 kronor anvisas för genomförandet av tillväxtdagen 2008.
Finansiering för 2008 sker genom att 435 000 kronor anvisas till kommunfullmäktiges
konto ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.
Budgetberedningen föreslås budgetera 400 000 kronor för sändning av web-tv 2009.
Budgetberedningen föreslås budgetera 240 000 kronor för tillväxtdag 2009.
Beskrivning av ärendet

Med de övergripande målen som bas fastlades i kommunledningskontorets mål att
kommunfullmäktigesammanträden skulle sändas i web-tv minst under våren 2008.
Vårens sammanträden, utom juni, har sänts via webben helt enligt antagna mål. Utvärdering pågår. Finansiering diskuterades med ekonomikontoret under våren. Kostnaden
är cirka 35 000 kronor per sammanträde. Vårens kostnad uppgår till 140 000 kronor och
kostnaden för novembersammanträde är 75 000 kronor, totalt 215 000 kronor.
Presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har dessutom överenskommit
om att anordna tillväxtdagen 2008. Samtliga kostnader beräknas nu ha bokförts och
sammanställningen visar att arrangemanget kostade drygt 220 000 kronor.
Totalt begärs 435 000 kronor vilka enligt ekonomikontoret kan omdisponeras från
kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader.
I det fall web-tv sändningar ska sändas under 2009 behövs 400 000 kronor för detta.
Om tillväxtdag ska anordnas i ungefär samma form som i år bör 240 000 kronor budgeteras för detta.
______________________
Sänt till:
kanslichefen
ek
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/170

282

§ 214

Inredning av ovanvåningen på T4-skolan i Hässleholm –
antagande av anbud
Beslut

AB CG Byggen:s anbud på 1 995 000 kronor för utförande av inredningen antas.
En projektkostnad om 2 300 000 kronor godkänns.
Inredningen finansieras inom investeringsbudgeten för nybyggnationen av idrottshallen
på T4-skolan, projektnr 46604.
Starttillstånd ges för projektet.
Beskrivning av ärendet

Med anledning av barn- och utbildningsnämndens samt fritidsnämndens anhållan om att
få ovanvåningen inredd för gemensamt ändamål så har kommunledningskontoret utrett
omfattningen av erforderliga arbeten samt låtit AB CG Byggen, totalentreprenören för
den pågående nybyggnationen av idrottshallen, lämna anbud på inredningen.
Entreprenadkostnaden för inredningen är 1 995 000 kronor och den totala kostnaden är
bedömd till 2 300 000:-.
Bedömningen är att kostnaden för inredningen ryms inom investeringsbudgeten för nybyggnationen, projektnr 46604.
Den nya idrottshallen kommer att vara klar för ibruktagande i slutet av oktober 2008.
Ovanvåningen kommer att stå klar runt årsskiftet.
______________________
Sänt till:
klk - lokalförs.avd
klk – ekonomisekr.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/241

700

§ 215

Projekt Hässleholm för mångfald – val av styrgrupp och
referensgrupp
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Till styrgrupp utses kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchefen och förvaltningschefen för arbetsmarknad & kompetensutveckling.
Till referensgrupp utses förvaltningscheferna.
Beskrivning av ärendet

Europeiska socialfonden har godkänt kommunens ansökan om förstudie för projektet
Hässleholm för mångfald, som drivs av kommunstyrelsen.
Nu föreslås att en styrgrupp och en referensgrupp utses.
____________________
Sänt till:
Sn
Ks au
kommunchefen
förvaltningscheferna

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/451

822

§ 216

Utgångspunkt för utredningsuppdrag angående badhus i
Hässleholm – anmälan
Beslut

Kommunchefen anmäler utgångspunkt för utredningsuppdrag angående badhus i Hässleholm till lokalförsörjningsavdelningen.
Beskrivning av ärendet

Kommunchefen redovisar att lokalförsörjningsavdelningen fått ett uppdrag angående
badhus som ska vara klart den 15 september 2008.
____________________
Sänt till:
klk – Mats Olsson

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-27
2008/549

§ 217

Uppdragsplan för Hovdala rådsgrupp
Beslut

Hovdala rådsgrupp får i uppdrag att ta fram förslag till vision, åtgärdsplan och utvecklingsprogram för Hovdala/Mölleröd naturområde enligt uppdragsplan.
Beskrivning av ärendet

Hovdala/Mölleröd naturområde står inför en fortsatt utveckling. Det behövs samordning
utifrån perspektiven natur, kultur, rekreation och upplevelse. Dokumentet ”Sammanställning av planer för Hovdala naturområde” och i denna underliggande planer finns
som utgångspunkt för Hovdala rådsgrupps fortsatta arbete.
Syftet med föreslaget uppdrag är att ge Hovdala rådsgrupp mandat att utarbeta en kontinuerlig åtgärdsplan och ett långsiktigt utvecklingsprogram för Hovdala/Mölleröd naturområde. Hovdala rådsgrupp utgör på tjänstemannasidan kommunens instans för operativa frågor rörande Hovdala/Mölleröd naturområde.
____________________
Sänt till:
klk – utv.chef

Justering

Utdraget bestyrkes

