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Diarienummer

2008-12-10
2008/779

055

§ 300

Förlängning av avtal RAM 07/11, eldningsolja och diesel i bulk
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med OKQ8 AB, Stockholm för tiden 2009-01-01 – 2011-12-13 avseende upphandling av eldningsolja och diesel i bulk.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet med OK-Q8 AB beträffande eldningsolja och diesel i bulk upphör att gälla 2008-12-31.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-12, § 348 finns möjlighet att
förlänga avtalet ytterligare tre år.
Samråd har skett med berörda inom kommunen och de föreslår att förlängning sker av
avtalet med tre år.
_____________________
Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 (19)

Diarienummer

2008-12-10
2008/774

053

§ 301

Förlängning av avtal - kontorsmaterial
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtal med Corporate Express Sverige AB, Växjö för tiden 2009-02-01 – 2010-01-31 avseende kontorsmaterial.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet med Corporate Express Sverige AB (f d TG Skrivab AB) beträffande kontorsmaterial upphör att gälla 2009-01-31.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-16, § 17 finns möjlighet att
med ett år i taget förlänga avtalet i ytterligare två år.
Samråd har skett med inköpsansvariga inom kommunen och de föreslår att förlängning
sker av avtalet med ett år.
_____________________
Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2008/775

053

§ 302

Förlängning av avtal - kopieringspapper
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängning av avtalet med
Lyreco AB, Bankeryd för tiden 2009-02-01 – 2010-01-31 avseende kopieringspapper.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet med Lyreco AB beträffande kopieringspapper upphör att gälla
2009-01-31.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-16, § 18 finns möjlighet att
med ett år i taget förlänga avtalet i ytterligare två år.
Samråd har skett med inköpsansvariga inom kommunen och de föreslår att förlängning
sker av avtalet med ett år.
_____________________
Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2008/663

107

§ 303

Medlemskap i Kommuninvest
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Hässleholms kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 2 340 000
kronor utgörande Hässleholms kommuns medlemsinsats i föreningen.
Hässleholms kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen)
för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå.
Hässleholms kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest
ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen bemyndigas att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses kommunstyrelsens ordförande med 1:e vice ordförande som ersättare.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest i Sverige AB medges rätt att använda Hässleholms kommuns vapen.
Beskrivning av ärendet

Kommunen lånar för närvarande 142 mkr och bolagen 892 mkr, totalt 1034 mnkr i koncernextern låneskuld. I budgeten för 2009-2011 ökar kommunens låneskuld med ytterligare 125 mnkr. Den oroliga finansmarknaden under sommaren och hösten har föranlett bankerna att öka sina marginaler vid utlåning, även gentemot kommuner. Ekonomikontoret har därför tagit förnyad kontakt med Kommuninvest, låneinstitut för 220
kommuner och landsting.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
§ 303 forts

Kommuninvests låneverksamhet bedrivs utan vinstsyfte. De sammanlagda kreditförlusterna uppgår till 0 kr. Medlemskommunerna borgar solidariskt för bolagets förpliktelser, vilket är grunden för högsta möjliga rating (AAA). Medlemskapet innebär att det
avviker från kommunens ”Regler för hantering av borgensförbindelser” § 5. Ansökan
om medlemskap innebär ett godkännande av att det avviker.
Kommunala bolag lånar med kommunal borgen av sin kommun. Man kan även välja att
lägga alla lån i kommunen för vidareutlåning till dotterbolagen, för att minska administrationen. Bolagen har informerats om planerna på ett medlemskap och några invändningar har inte framkommit.
Insatskapitalet för ett medlemskap ligger på 2,4 mnkr. Detta uppräknas motsvarande en
1-årig statskuldväxel, om ekonomin tillåter, vilket skett hittills sedan man började med
det. Insatskapitalet föreslås finansieras genom upplåning i kommunen.
En avstämning med deras lånevillkor pekade i mitten av september på en möjlig räntebesparing på 4 mnkr vid en lånestock på 1 mdr.
En anslutning till Kommuninvest strider inte mot kommunens finanspolicy. Även i fortsättningen förutsätts kommunen agera marknadsmässigt genom att regelbundet konkurrensutsätta Kommuninvest.
Ekonomikontoret bedömer att ett medlemskap i Kommuninvest innebär möjligheter till
lägre räntekostnader för kommunen utan att man i praktiken ökar sina risker. Efter beslut i KSAU har en medlemsansökan lämnats in för prövning av Kommuninvests kreditkommitté och styrelse för beslut i mitten av december. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan därefter ta slutlig ställning i januari.
____________________
Sänt till:
ek
Troman ang. ombud på bolagsstämma

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2008/771

001

§ 304

Inrättande av ”Lokalt arbetsmarknadsråd” i Hässleholms
kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Ett ”Lokalt arbetsmarknadsråd” ska inrättas under kommunstyrelsen från och med
2009-01-01 i enlighet med föreliggande förslag med tillägg att ersättare ska finnas för
kommunstyrelsens representanter.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg , c yrkar att det ska finnas tre ersättare för kommunstyrelsens representanter.
Beskrivning av ärendet

Vid årsskiftet 2007-2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS och landets 21 länsarbetsnämnder. Sverige delas upp i 68 arbetsmarknadsområden.
De till den gamla organisationen tillhörande Arbetsmarknadsnämnderna lades ner den 1
januari 2008.
Förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling föreslår att ett ”Lokalt arbetsmarknadsråd” inrättas med kommunstyrelsen som huvudman. Kommunstyrelsen utser
ledamöterna. Vid början av varje ny mandatperiod utses på nytt ledamöter. Förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling administrerar det Lokala arbetsmarknadsrådets arbete.
I rådet ingår 12 ledamöter som representerar lokala intressenter i arbetsmarknadsfrågor
inom Hässleholms kommun.
Det Lokala arbetsmarknadsrådet ska i sin roll vara ett forum för diskussioner om hur
den statliga och kommunala arbetsmarknadspolitiken bättre kan anpassas till förutsättningarna och behoven i Hässleholms kommun. Rådet ska arbeta med inriktning på den
lokala arbetsmarknadens behov.
____________________
Sänt till:
ak
Kfs
Troman
Ks -val
Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2008/770

049

§ 305

Intern kontrollplan 2009 – godkännande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Planen för intern kontroll 2009 för förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling godkänns.
Beskrivning av ärendet

förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2008-10-29 § 194 som avser avtalstrohet vid inköp av kontorsmaterial
lagt till ett nytt kontrollmoment i Intern kontrollplan för 2009.
Nytt kontrollmoment i Intern kontrollplan för 2009:
Att gällande ramavtal följs. Ramavtal för kontorsmaterial ska ingå i stickproven.
____________________
Sänt till:
ak

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2008/773

534

§ 306

Dokumentation och förvaltning av bredbandsinfrastruktur
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att, tillsammans med tekniska kontoret och de
kommunala bolagen, ta fram rutiner för dokumentation av kommunens och de kommunala bolagens bredbandsinfrastruktur (tomrör och fiberkabel) och att dokumentera befintlig infrastruktur.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att samla ägande och
förvaltning av befintlig infrastruktur i en gemensam funktion.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om en strategi för bredbandsutbyggnad,
KS AU 2000-07-05, § 218. I denna sägs att vid alla entreprenadarbeten inom kommunen ska entreprenören, för att erhålla grävningstillstånd, för Hässleholms kommuns
räkning förlägga ett tomrör. På samma sätt skall vid egna eller kommunens bolags
grävningsarbeten sådana tomrör läggas.
Ovanstående beslut har följts av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms Vatten
AB. Ofta har man dessutom lagt ett extra tomrör för respektive bolags egen räkning.
Hässleholms Industribyggnads AB äger ett fibernät på garnisonsområdet. Detta förvaltas av Garnisonsnätet, som levererar tjänster till företag och hushåll.
Nya tillämpningar gör att kraven på bredbandskapacitet ökar. Redan nu kommer frågor
från allmänheten om möjligheterna att ansluta sig med fiber. Vid nyexploatering i tätorterna erbjuds endast fiberanslutning.
Mot denna bakgrund är det viktigt att ta fram en rutin för dokumentation av befintlig
och framtida kommunägd bredbandsinfrastruktur och att förbereda för nästa generations
bredband genom att samförlägga minst ett tomrör i samband med annan entreprenadverksamhet. Dessutom bör ägande och förvaltning av kommunens bredbandsinfrastruktur samlas på ett ställe.
____________________
Sänt till:
sbk
kommunchefen
Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2008/553

289

§ 307

Lokalbehovsplanering
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föreliggande lokalbehovsplanering med de däri befintliga utredningsuppdragen.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har i samråd med de olika nämnderna/förvaltningarna sammanställt aktuella projekt avseende lokalbehovsplaneringen daterat 2008-10-02.
Innan nya projekt kan påbörjas skall utredningsdirektiv inhämtas.
Sammanställningen är ett planeringsdokument som fortlöpande uppdateras.
Dokumentet styr lokalförsörjningsenheten och tekniska kontorets arbete.
____________________
Sänt till:
klk – lokalförs.avd

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2008/781

289

§ 308

Modulförskola vid Solgläntans förskola i Tyringe
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att påbörja ett förstudieuppdrag avseende en
permanent lösning på utökat förskolebehov inom Tyringe-området.
Förhyrning av tillfällig modulförskola påbörjas i mars 2009 och löper fram tills nya förskolelokaler kan vara färdigställda.
Finansiering av etableringskostnaderna för modulbyggnaden på 810 000 kr sker via
kommunstyrelsen budget för oförutsedda kostnader för år 2009 och avetableringskostnaderna på 187 000 kr finansieras ur samma budget det år som modulbyggnaden avetableras.
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra förhyrningen av modulförskola med
Temporent AB.
Starttillstånd ges för projektet.
Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har utrett behovet av förskoleplatser inom Tyringes
rektorsområde. Det akuta behovet är minst en avdelning (20 st platser) fr.o.m. januari
2009.
Kommunledningskontoret har i samråd med företrädare för Buf och Tk undersökt möjligheten att förhyra tillfälliga lokaler inom Tyringe utan att ha lyckats finna lämpliga
lokaler. I väntan på att nya permanenta förskolelokaler inom Tyringe kan tillgodoses
återstår att hyra en modulförskola fr.o.m. 1 mars 2009 för placering på Solgläntans förskola. Bedömd hyrestid kan bli mellan 18-36 månader.
Tk har inhämtat anbud ifrån moduluthyrare. Temporent AB kan leverera modulbyggnad
inom ca 6-7 veckor efter beställning. Etableringskostnader är beräknade till 600 000 kr,
därtill tillkommer Temporents etableringskostnader på 210 000 kr. Motsvarande beräkning för avetableringskostnaderna är 110 000 kr resp 77 000 k
____________________
Sänt till:
klk – lokalförs.avd
klk – ekonomisekr.
Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2006/458
2008/818

252
252

§ 309

T4-matsal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte förvärva byggnaderna på ofri grund på
fastigheten Hässleholm 88:1, den så kallade ”Matsalen” på T4-området för det i ärendet
aktuella priset på drygt 4 100 000 kronor.
Yrkande

Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till att kommunen förvärvar byggnaderna .
Bo-Anders Thornberg yrkar att byggnaderna inte ska förvärvas för angivet pris.
Proposition

Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande att inte köpa byggnaderna och
dels på Tommy Nilssons yrkande att byggnaderna ska köpas in och finner sitt eget
yrkande bifallet.
Votering begärs.
Omröstning

Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar ja. Den som stöder Tommy
Nilssons yrkande röstar nej”. 2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Bo-Anders Thornberg
och Lars-Göran Wiberg röstade ja och Tommy Nilsson röstade nej.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun fick från ägarna till byggnaderna på ofri grund på fastigheten
Hässleholm 88:1, Byggnadsföreningen Medborgarhuset u p a, frågan om kommunen
var intresserad av att förvärva byggnaderna. En oberoende värdering gjordes av byggnaderna samt dess inventarier. Denna värdering samt ett återbetalningspliktigt bidrag
till Boverket gjorde att kostnaden för förvärvet skulle bli drygt 4 100 000 kronor.
______________________
Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 (19)

Diarienummer

2008-12-10
2007/530

014

§ 310

Pågatåg Nordost – uppdrag angående projektering av
plattformar med mera
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska chefen i uppdrag att detaljprojektera och ta
fram arbetshandlingar för utbyggnad av plattformar med mera inom Hässleholms
kommun, som möjliggör pågatågstrafik – enligt projektet ”Pågatåg Nordost” – i
tätorterna Sösdala, Ballingslöv, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö från och med
halvårsskiftet 2010.
Det aktuella projekteringsarbetet ska finansieras med en miljon kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda investeringar.
Beskrivning av ärendet

Region Skåne har genom beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige ställt sig positiv
till projektet ”Pågatåg Nordost”. Förhandlingar om kostnadsfördelningen mellan de inblandade parterna (Banverket, Region Skåne och berörda kommuner) ska inledas under
december månad 2008 och planeras vara slutförda 30 april 2009. Möjlig start för pågatågstrafik är halvårsskiftet 2010. För att trafiken skall kunna starta vid denna tidpunkt,
görs bedömningen att detaljprojektering av plattformar med mera inom Hässleholms
kommun måste påbörjas snarast. Den kan inte invänta resultatet av förhandlingarna.
Elva kommuner i samverkan med stöd av bland annat en företagsgrupp har låtit G&G
Trading AB ta fram en samlad redovisning av en väl fungerande tågtrafik för Skåne
Nordost, södra Kronoberg samt västra Blekinge. Redovisningen kan utgöra kommunernas mål för kollektivtrafiken och samhällsbyggnaden, samt utgöra underlag för Region
Skånes genomförande av en kollektivtrafik som ger en mer positiv regional utveckling
inom samarbetskommunernas geografiska område.
I en PM 2008 03-27 har Skånetrafikens kommentarer på ovanstående redovisning bedömts och utvecklats av konsultföretaget Ramböll. I Rambölls PM har skissförslag till
perronglägen vid respektive station tagits fram och schematiskt kostnadsberäknats.
Den slutliga kostnadsfördelningen är mot bakgrund av den förestående förhandlingsprocessen inte klar. Till dess att slutlig kostnadsföredelning är fastställd, förslås att det
aktuella projekteringsarbetet finansieras genom att 1 Mkr från kommunstyrelsens konto
för oförutsedda investeringar tas i anspråk.
____________________
Sänt till:
tekniska chefen + skrivelse daterad 2008-12-08 (inkl bilaga)
Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2008/795

030

§ 311

Rökfria entréer med mera
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Med hänvisning till Arbetsmiljölagen är det inte tillåtet att röka i anslutning till entréer,
vid fönster eller i anslutning till friskluftsintag vid kommunala byggnader.
Beskrivning av ärendet

Inom kommunen pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en Hälsopolicy för
Hässleholms kommun. Inom ramen för denna process, som en del av hälsopolicy,
kommer frågan om rökfri arbetstid att finnas med. Frågan är den del av den omtanke
som kommunen har för de anställda avseende deras hälsa.
Efter ett remissförfarande kommer hälsopolicyn att bli föremål för en politisk behandling i kommunstyrelsen.
Redan nu har arbetsmiljöproblematiken avseende rökning lyfts fram. Personal utsätts
för rök i samband med passerande vid entréer. Rökning förekommer även under anställdas fönster. Den passiva rökningen upplevs som ett arbetsmiljöhälsoproblem.
Sedan tidigare, se Tobakslagen, finns förbud om rökning i offentliga lokaler. Kommunens lokaler är idag rökfria.
____________________
Sänt till:
pk
tk

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-10
2008/817

009

§ 312

Utredningsuppdrag gällande allaktivetscentrum och likartade
kommunala verksamheter
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Kommunchefen får uppdrag att kartlägga och utreda de verksamheter som bedrivs på
kommunens fritidsgårdar, biblioteksfilialer, servicekontor, allaktivitetscentra samt i
andra kommunalt finansierade samlingslokaler i de olika kommundelarna i Hässleholms kommun. Uppdraget ska vara klart 2009-03-31.
Utredningen skall särskilt belysa kommunfullmäktiges tidigare beslut om allaktivitetscentra samt hur en eventuell etablering av ytterligare centrum förhåller sig till etableringen av servicekontor i de olika kommundelarna. Hänsyn skall också tas till pågående
utredning om integrationsbefrämjande åtgärder på Ljungdala.
Beskrivning av ärendet

Kommunen bedriver och finansierar för närvarande aktiviteter i ett stort antal lokaler i
de olika kommundelarna. Exempel på sådana är allaktivitetscentrum, servicekontor, fritidsgårdar, biblioteksfilialer och andra kommunalt finansierade samlingslokaler. Någon
samlad bild över verksamheterna och dess kostnader för personal m m finns inte i
dagsläget. För att i framtiden kunna bedriva verksamheter i dessa lokaler som både är
av hög kvalitet och kostnadseffektiv krävs att en översyn görs i vilken förutsättningarna
för optimering och samordning klargörs.
Allaktivitetscentra
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för 2007 – som ett delmål
under det övergripande målet ”skapa trygga och utvecklande miljöer för barn och ungdom” – beslutat att det skall finnas tillgång till ”allaktivitetscent-um” i varje kommundelscentra senast 2015. Målet fanns inte med i de av fullmäktige reviderade övergripande målen för år 2008. Medel för etablering av allaktivitetscentra har dock tilldelats fritidsnämnden (i driftbudget) för såväl 2007 som 2008. Under 2008 har ett allaktivitetscentrum etablerats i Vittsjö.
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Servicekontor
Sedan 1998 har det etablerats tre servicekontor (Vittsjö, Hästveda och Sösdala) i kommunen. Syftet med kontoren är att de skall ge en bra service till de kommuninvånare
som bor utanför Hässleholms tätort. På servicekontoren kan allmänheten få råd, vägledning och besked i olika kommunala frågor och hjälp med enklare ärenden, ansökningar
och liknande. Planer på att etablera ytterligare ett servicekontor 2010 finns i kommunstyrelsens förslag till budget 2009 och flerårsplan 2010-2011.
Integrationsfrämjande åtgärder på Ljungdala
Kommunchefen har genom kommunstyrelsens beslut 2008-10-29, § 200, fått ett uppdrag att utreda förutsättningarna för ett integrationsprojekt på Ljungdalaskolan. Området Ljungdala har tidigare också varit aktuellt för etablering av ett allaktivitetscentrum.
Utredning
Frågan om att etablera ytterligare allaktivitetscentra och servicekontor har aktualiserats
i samband med budgetarbetet 2009. Innan en fortsatt etablering sker bör dock en övergripande utredning göras för att kartlägga vilka likartade kommunala verksamheter (d v
s verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och äldre kommuninvånare utanför
Hässleholms tätort) som finns i de oli-ka kommundelarna. I detta sammanhang bör även
verksamheten vid kommunens fritidsgårdar och biblioteksfilialer inkluderas. Utredningen bör bl a belysa vilken typ av aktiviteter som bedrivs, besökfrekvens och kommunens kostnader för verksamheten samt om målen för respektive verksamhet har uppnåtts.
____________________
Sänt till:
kommunchefen
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§ 313

Deltagande i inkubatorprojekt i Skåne Nordost
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Hässleholms kommun aktivt deltar i inkubatorprojektet i Skåne Nordost.
Beskrivning av ärendet

Norra stations uppgift är bland annat att stimulera tillväxt i regionen. År 2006 startades
ett projekt med namnet ”Mullbänken” på Norra station med uppgift att föra samman företag med entreprenörer för att förverkliga nya idéer. Målgruppen är således inte enbart
studenter utan fram för allt företag.
Samarbetskommittén Skåne Nordost beslutade vid sitt sammanträde 2008-06-02 att rekommendera kommunerna att fatta beslut i frågan om att bilda ett gemensamt inkubatorprojekt i Skåne Nordost.
Med ”Mullbänken” som grund i inkubatorprojektet ”Affärsramp Skåne Nordost (Rampen) ska projektet fånga upp goda affärsidéer ge entreprenörer stöd och stimulans men
också vara en social process som skapar nätverk mellan entreprnörerna.
____________________
Sänt till:
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Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 (19)

Diarienummer

2008-12-10
2008/840

214

§ 314

Ballingslövs industriområde – detaljplaneuppdrag
Beslut

Byggnadsnämnden får i uppdrag att för industriändamål detaljplanelägga det ej planlagda området mellan Ballingslöv AB:s verksamhetsområde och den södra infartsvägen
till Ballingslöv.
Beskrivning av ärendet

Ballingslöv AB har behov att utvidga sin verksamhet inom det södra industriområdet.
För att underlätta detta bör det idag icke planlagda området detaljplaneläggas.
När detaljplanen för den södra infartsvägen upprättades 19??, kunde aktuellt område
inte planläggas på grund av anläggningar tillhörande Försvaret kom i strid med ny
markanvändning för industriändamål. Numera är dessa anläggningar borttagna från området.
Kostnaderna för planarbetet skall regleras i samband med kommande markbyte mellan
Ballingslöv AB och kommunen.
____________________
Sänt till:
Bn
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