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§ 149

Principbeslut om etablering av fjärrvärmeverk
inom Hässleholm Vannaröd 2:189 och 48:2 i
Sösdala
Dnr 2007/358

268

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Om BioMegaWatt AB önskar kommunal mark för byggnation av fjärrvärmeverk ska upplåtelse ske genom försäljning av mark. Företaget ska svara för iordningställande
av mark och övriga kostnader för etablering.
Om etablering sker ska markavtal för ledningar i allmänplatsmark upprättas mellan BioMegaWatt AB och kommunen.

Ärendebeskrivning
BioMegaWatt AB, Sösdala planerar uppföra anläggning för
produktion av fjärrvärme i Sösdala på kommunägd mark.
Markområdet omfattar ca 3400 m2 och utgörs av oplanerad
industrimark.
Företaget har framställt önskemål om att kommunen ska
planera och bekosta områdets iordningställande för byggnation, för att sedan arrendera ut området till företaget.
Exploateringsavdelningen yttrar sig över begäran och menar
att företaget bör köpa marken och själv bekosta iordningställandet och övriga kostnader för etableringen.
____________________
Beslut sänt till:
exploateringsavd.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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§ 150

Ändrad kompensation för anslagstyp 1 för
kommunledningskontoret
Dnr 2007/340

040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Kommunledningskontorets budgetram för 2007 ska
minskas med 6 265 000 kronor och samma belopp flyttas
till finansförvaltningen.
Motsvarande justering görs i budget 2008.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk översyn har gjorts av kommunens markinnehav.
I samband med översynen har beräkningen av kompensation för kapitalkostnader enligt anslagstyp 1 ändrats från att
tidigare ha beräknats årsvis till att nu beräknas månadsvis.
I kommunledningskontorets budget ingår kompensation för
kapitalkostnader. Från och med 2007 kompenseras kommunledningskontoret varje månad med budgetkompensation med samma belopp som kostnaden.
Ekonomikontoret föreslår att den kompensation som ingår i
kommunledningskontorets budget flyttas till finansförvaltningen för att finansiera den kompensation som redan betalas.
____________________

Beslut sänt till:
ek
exploateringsavd.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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§ 151

Tätortsbidrag 2007
Dnr 2007/17

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Redovisningarna över använt tätortsbidrag 2006 godkänns.
Kommunledningskontoret medges att utbetala tätortsbidraget för år 2007 till de administrerande föreningarna
i Sösdala, Hästveda, Bjärnum och Tyringe.
Kommunledningskontoret utbetalar tätortsbidraget till
Vinslöv först efter det att föreningen redovisat fastställt
bokslut och godkänd revisionsberättelse.
Lions Vittsjö-Bjärnum, Vittsjö utses som ny administrerande förening av tätortsbidraget för Vittsjö.
Godkänns att kommunledningskontoret utbetalar bidrag
för år 2007 till den administrerande föreningen Lions
Vittsjö-Bjärnum, Vittsjö.

Ärendebeskrivning
Organisationer som tilldelats tätortsbidrag år 2006 har
kommit in med redovisningar av beviljade medel, fastställda
bokslut och revisionsberättelser. Bidraget ska användas till
stöd för arrangemang och aktiviteter som har till syfte att
stärka ortens roll som mötes- och handelsplats.
____________________

Beslut sänt till:
klk
Berörda föreningar

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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§ 152

Taxor och avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen
Dnr 2007/267

730

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut
-

Justering

BAT

TN

Försörjningsstöd i form av matsubvention tas bort från
och med 2007-07-01.
Omsorgsnämndens bemyndigande att utge försörjningsstöd i form av matsubvention upphör från och med 200707-01.
Ändringar i Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorg antas att gälla från och med 2007-0701, bilaga 1.
Hemtjänsttaxan som höjs från 100 kronor till 150 kronor
per timme antas att gälla från och med 2007-07-01,
bilaga 2.
Tidigare hemtjänsttaxa upphävs.
Taxa för korttidsvistelse i form av hemtjänst med iakttagande av högkostnadsskyddet antas att gälla från och
med 2007-07-01, bilaga 3.
Tidigare taxa för korttidsvistelse antagen av kommunfullmäktige 2002-06-17, § 115 upphävs från och med 200707-01.
Taxa för kost inom äldre- och handikappomsorgen antas
att gälla från och med 2007-07-01, bilaga 4.

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 152 forts
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden föreslår enligt § 35/2007 ändrade och
nya taxor inom äldre- och handikappomsorgen.
Reservation
Tommy Nilsson deltar inte i beslutet.
____________________
Beslut sänt till:
On

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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§ 153

Hästtävlingar i Vinslöv- marknadsföring
Dnr 2007/374

812

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Bidrag för marknadsföring i anslutning till nationella hästtävlingar i Vinslöv som Vinslövs Ryttarförening anordnar i
maj respektive september 2007 godkänns i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar ansökningar från Vinslövs Ryttarförening om bidrag för två nationella hästtävlingar.
____________________

Beslut sänt till:
Vinslövs Ryttarförening, Mikael Fransson och Benny Söderberg
klk

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

