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Diarienummer

2008-10-29
2008/671

406

§ 262

Renhållningstaxa 2009 - antagande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Renhållningstaxa 2009 innebärande en höjning med 8 %
över renhållningsindex att gälla från och med 2009-01-01.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Renhållare AB begär enligt § 32, 2008-09-22 att ny renhållningstaxa för
2009 ska antas. Efter dialog mellan bolaget och kommunstyrelsen föreslås enligt
skrivelse 2008-10-27 en höjning med 8 % över renhållningsindex. Detta ger en höjning
om knappt 17 %. Höjningen är motiverad bland annat av de senaste årens omfattande
investeringar som gjorts för att klara de nya krav som ställs på förvaring och behandling
av avfall.
Bolaget har informerat fastighetsägare i Hässleholm om ändring.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

_____________________
Sänt till:
HÄRAB
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Diarienummer

2008-10-29
2008/693

133

§ 263

Utredningsuppdrag gällande integrationsbefrämjande
åtgärder på Ljungdala
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett integrationsprojekt på Ljungdalaskolan i enlighet med Urban Widmarks och
Lars-Göran Wibergs förslag samt före utgången av januari 2009 återkomma till kommunstyrelsen med ett konkret förslag på genomförande.
Utredningen skall inkludera fritidsnämndens beslut (2008-08-27, § 47) om förslag på
fritidsverksamhet på Ljungdala samt tidigare beslut om allaktivitetshus på Ljungdala.
Fritidsnämnden ska få kostnadstäckning för Hässleholms IF:s verksamhet 2008 på
högst 219 000 kronor mot redovisning av kvitton.
Tillskottet finansieras dels genom 116 400 kronor av kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov dels genom 102 600 kronor från ekonomikontorets verksamhet 099,
övriga ändamål.
Beskrivning av ärendet

I Hässleholms kommun har de senaste åren funnits stora behov av att arbeta med
integrationsbefrämjande åtgärder av olika slag. Till följd härav har bl a kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsutskott bildats. Vidare har kommunfullmäktige tilldelat såväl kommunstyrelsen som vissa facknämnder (socialnämnden och
fritidsnämnden) medel för integrationsbefrämjande åtgärder i 2008 års budget.
Ordföranden i arbetsmarknads- och integrationsutskottet Urban Widmark (m) samt tidigare ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Lars-Göran Wiberg (c), har som ett
led i integrationsarbetet föreslagit att Ljungdalaskolan skall utgöra navet i en större
satsning på integrationsbefrämjande åtgärder. Förslaget innebär bl a att Ljungdalaskolan
profileras mot musik och kultur tillsammans med Musik- och kulturskolan. På fritiden
föreslås att det i skolans lokaler skall bedrivas verksamhet som är av integrationsbefrämjande karaktär. Det föreslås också att det skall skapas ett modernt ”mediatek” med
datorer och internetuppkoppling samt tidskrifter och annan litteratur. Samverkan med
ideella föreningar skulle också kunna ske genom olika sport och idrottsaktiviteter. Målsättningen är att skolan skall fungera som en naturlig träffpunkt för alla invånare på
Ljungdala, oavsett språklig eller etnisk bakgrund.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 (6)
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2008-10-29
§ 263 forts

2008/693

133

Fritidsnämnden har 2008-08-27, § 47 behandlat ett ärende angående fritidsverksamhet
på Ljungdala. Nämnden beslöt att anhålla hos kommunstyrelsen om 373 000 kronor för
att ersätta Hässleholms IF (HIF) för den fritidsverksamhet som föreningen bedrivit på
Ljungdala under våren och sommaren 2008 samt för att fortsätta driva fritidsverksamhet
i samverkan mellan HIF och fritidsnämnden under 2008. Alternativt anhåller nämnden
om kostnadstäckning för HIF:s verksamhet 2008 om max 219 000 kr mot redovisning
av kvitton. Nämnden anhöll också att medel för 2009 års verksamhet beaktas i budget
2009. I beslutsunderlaget kan utläsas att fritidsnämnden har för avsikt att samverka med
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kulturförvaltningen och arbetsmarknads- och integrationsutskottet beträffande utvecklingen av projektet.
Såväl Widmarks och Wibergs som fritidsnämndens förslag berör integrationsfrämjande
åtgärder och aktiviteter på Ljungdala. Frågorna måste dock ses i ett sammanhang. Det
föreslås därför att ett beslut om den fortsatta hanteringen av åtgärder och aktiviteter på
Ljungdala fattas av kommunstyrelsen. Kommunchefen bör med hänsyn härtill ges ett
uppdrag att utreda och lägga förslag till hur ett samordnat förslag skulle kunna se ut. I
arbetet bör, förutom kommunstyrelsens förvaltningar, företrädare för barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen samt fritidsförvaltningen
involveras. Utredningen skall också belysa frågan om hur tidigare beslut om allaktivitetshus på Ljungdala bör hanteras.
Mot denna bakgrund bör fritidsnämndens anhållan om medel för 2008 års verksamhet
på Ljungdala enligt ovan, bifallas endast i den del som gäller kostnadstäckning om 219
000 kronor, vilket ekonomikontoret tillstyrkt.
_____________________
Sänt till:
kommunchefen
fritidschefen
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Diarienummer

2008-10-29
2008/701

252

§ 264

Förvärv av del av fastigheten Påarp 2:16
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen förvärvar del av fastigheten Påarp 2:16 av Helge Brodén för en
köpeskilling om 920 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Påarp 2:16 har erbjudit kommunen att förvärva cirka 60 000 m² i
fastighetens sydvästra del. Fastigheten består idag till största del av skog- och jordbruksmark. Ägaren bor i det sydöstra hörnet. Köpeobjektet gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Hästveda och är beläget på sådant sätt att en utbyggnad av Hästveda
åt detta håll är trolig. Av denna anledning anser exploateringsavdelningen att det är ett
bra tillfälle att förvärva mark som troligtvis inom en snar framtid kan nyttjas till bostadsbebyggelse. Området är inte detaljplanelagt.
_____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
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