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Diarienummer

2008-11-12
2008/710

041

§ 276

Investeringstillskott för utbyggnad av VA-anläggning vid
Dalsjön, Bjärnum
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige följande:
Aktiekapitalet i Hässleholms Vatten AB ökas från 7 miljoner kronor till 10 miljoner
kronor genom nyemission på 3 miljoner kronor, vilket innebär ökad upplåning för
Hässleholms kommun med motsvarande belopp.
Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att snarast verkställa utbyggnaden av etapp 1+2
av VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum.
Anläggningsavgifter för VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum ska tas ut enligt
gällande VA-taxa.
Resterande investeringsutgifter för berört område ska finansieras av Hässleholms
Vatten AB.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Vatten AB har gjort en förfrågan om ytterligare investeringstillskott för
utbyggnad av VA-anläggning vid Dalsjön, Bjärnum. Syftet är att minska miljöpåverkan
på Dalsjön och Bjärlången. I kompletteringsbudget 2006 beslutade kommunfullmäktige
om att investeringsbudgeten skulle tillföras 2,5 miljoner kronor för ändamålet. Beloppet
disponerades dock aldrig på grund av oklara förutsättningar. Bolaget föreslår nu att utbyggnad sker av etapp 1+2, vilket kräver kommunalt tillskott på 2,5 miljoner kronor för
etapp 1 och täckning av underskott på 0,85 miljoner kronor för etapp 2, totalt 3,35 miljoner kronor.
Ekonomikontoret föreslår att kommunen tillskjuter 3 miljoner kronor genom en nyemission, vilket innebär att andelarna i bolaget/aktiekapitalet ökar från 7 miljoner kronor till 10 miljoner kronor genom ökad upplåning.
_____________________
Sänt till:
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Diarienummer

2008-11-12
2008/712

041

§ 277

Energieffektivisering av Hässleholms kommuns
fastighetsbestånd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner att 20 miljoner kronor ianspråktas för genomförande av
energieffektivisering av Hässleholms kommuns fastighetsbestånd.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden begär enligt § 62/2008 av kommunstyrelsen att ska få använda 20
miljoner kronor för energieffektivisering i kommunens fastigheter.
Underlaget är en lista över ett stort antal kommunala fastigheter främst skolor, men
även serviceboenden och bibliotek. I listan anges vilken uppvärmning fastigheten har
idag, vilken värmekälla man avser byta till och vilken investering som behöver göras.
Sammanlagt kostar investeringarna 20 miljoner kronor.
Pengar är avsatta för denna typ av investering.
_____________________
Sänt till:
Tk
ek
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Diarienummer

2008-11-12
2008/746

003

§ 278

Komplettering av 17 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Hässleholms kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till komplettering i 17 § Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet har tillsammans med Polismyndigheten i
Skåne genom Närpolisområde Hässleholm arbetat fram tydligare regler för uppskjutande av fyrverkerier inom kommunen. Samråd har även skett med andra räddningstjänster i Skåne. Länsstyrelsen i Skåne har hörts i ärendet och önskar granska det efter
att beslut har tagits i kommunen.
Enligt 3 kap 7§ Ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas utan
tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.
Förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet föreslår att befintlig 17§ i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun revideras och kompletteras enligt
förslaget nedan.
Befintlig stadga 17§ Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun
lyder:
Det är förbjudet att använda pyroteknisk vara inom 100 meter från sjukhus, ålderdomshem o dyl. vårdinrättning.
Pyroteknisk vara får inte heller utan tillstånd användas inom idrotts- och fritidsanläggning.
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Diarienummer

2008-11-12
§ 278 forts

Förslag till komplettering av stadga 17§ Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hässleholms kommun:
Uppskjutning av fyrverkerier får endast ske från kl. 18.00 på nyårsafton till kl. 02.00 på
nyårsdagen.
Uppskjutning av fyrverkerier får inte ske inom ett avstånd på 100 meter från skolor,
sjukhus, ålderdomshem och andra vårdinrättningar.
Pyroteknisk vara får inte heller utan tillstånd användas inom idrotts- och fritidsanläggningar.
Skäl för det föreslagna beslutet

Under senare år har okynnesskjutningar tenderat att öka under dagar och veckor före
och efter nyårsafton. Trender har märkts där raketer riktats mot människor och djur
samt att bränder har uppstått till följd av felaktigt användande av pyrotekniska varor.
Enligt statistik från Räddningsverket skadas varje år cirka 300 personer så allvarligt av
fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De flesta olyckorna sker i anslutning till nyårsfirandet, se tabell 1. Genom att minska uppskjutningstiden kan skadestatistiken på människor och egendom minskas.
____________________
Sänt till:
rtj
kfs
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
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