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§ 197

Västerskolan, ny- och ombyggnad
Dnr 2006/353

291

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Nybyggnaden av skola för årskurserna 7-9, etapp 1, ska
genomföras.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att påbörja
projekteringsskedet för etapp 1.
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har gjort en förstudie inför
ombyggnationen av Västerskolan. Förstudien har efter
avstämning med arbetsutskottet den 10 januari 2007
inriktats på dels nybyggnad av 7-9 skola, dels anpassning
av F-6 skola, dels integrering av förskolorna Björkliden,
Duvan, Syrsan och Kotten samt dels Silviaskolans behov av
lärarplatser, utrymme för pedagoger m m.
Lokalförsörjningsavdelningen redovisar tre olika alternativ
för att lösa lokalbehovet:
1. Alt 1 vilket Silviaskolan förordar
2. Alt 2, vilket Västerskolan förordar och slutligen
3. Alt 3 som är ett neutralt alternativ.
____________________
Sänt till:
Klk-lokförsöjningsavd.
Bun
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§ 198

Bodagar 2007
Dnr 2007/484

105

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- BoDagarna ska genomföras den 8-9 september 2007.
- 150 000 kronor avsätts för detta och finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun planerar att genomföra BoDagar i
kommunen den 8-9 september 2007.
BoDagarna är ett samarbete med kommunerna i Skåne
Nordost, näringslivet, organisationer, studieförbund,
enskilda med flera som syftar till att utveckla och skapa
intresse för boendet och livet i Hässleholm och Skåne
Nordost. Styrelsen för Skåne Nordost har beslutat att
samarbetet kring utveckling och marknadsföring av
boendefrågorna nu ska fortsätta. Nya BoDagar är planerade
till 2009 och under mellanåren ska olika former av
aktiviteter kopplade till boendefrågor genomföras.
BoDagarna 2007 kommer att centreras med aktiviteter av
olika slag kring Norra Station och Glashuset samt aktiviteter
vid Hovdala slott.
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Ks au § 198 forts
För att kunna genomföra BoDagarna 2007 krävs bland
annat medel för marknadsföring, evenemang i samband
med BoDagarna, informationsmaterial och lokalhyror.
Kostnaden för Bodagarna 2007 beräknas till 150 000
kronor.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
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§ 199

Enhetschef vid GastroNovum- anställande
Dnr 2007/463

023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Till enhetschef vid Gastronovum utses Ida Thrane.
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknad och Kompetensutveckling har utannonserat
den lediga tjänsten som enhetschef vid GastroNovum. 14
sökande anmälde sitt intresse och 3 har varit kallade till
intervjuer.
Efter samråd med de fackliga organisationerna föreslås Ida
Thrane utses till ny enhetschef vid GastroNovum.
____________________

Sänt till:
Ida Thrane
a&k
pk
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§ 200

Svenska för invandrare- utökning
Dnr 2007/465

001

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Utökad organisation för Svenska för invandrare, SFI
godkänns.
- Ökningen finansieras för 2007 genom att 340 000 kronor
anvisas till Arbetsmarknad & kompetensutveckling för SFI ur
ekonomikontorets verksamhet 099, övriga ändamål.
- Medel för 2008 behandlas i budgetberedningen inför
budget 2008.
Beskrivning av ärendet
Antalet elever vid SFI har ökat från 140 elever i vintras till
190 elever. Ytterligare elever förväntas efter semestern i
augusti/september.
Enligt Skollagen 13 kap, 3 § skall undervisningen påbörjas
inom tre månader för nya elever. För att klara nuvarande
ökning bör SFI:s organisation utökas med två lärartjänster
från den 13 augusti.
Kostnaden för föreslagen utökning ryms inte i nuvarande
budget. Kostnaden beräknas till 900 000 kronor på årsbasis.
____________________

Sänt till:
ek
a&k
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§ 201

Allaktivitetshus i Medborgarhuset i Vittsjö
Dnr 2007/483

287

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Kommunledningskontoret/lokalförsörjningsavdelningen får
i uppdrag att i samråd med Fritidsnämnden
kostnadsberäkna ombyggnad av Medborgarhuset i Vittsjö
för allaktivitetshus.
- Medel föreslås bli handlagda i budget 2008.
Beskrivning av ärendet
I budget 2007 gavs följande uppdrag:
Fritidsnämnden och kulturnämnden skall gemensamt utreda
förutsättningarna för att i Medborgarhuset i Vittsjö bedriva
biblioteksfilial och/eller s k allaktivitetscentrum.
Kulturnämndens och fritidsnämnden utredning har resulterat
i att biblioteket ligger kvar i nuvarande lokaler.
Fritidsnämnden föreslår att allaktivitetshus ordnas i
Medborgarhuset och att detta kostnadsberäknas.
Vid diskussionen i kommunstyrelsens arbetsutskott
framhålls att det är ett krav att servicekontoret ligger kvar i
nuvarande lokal.
____________________

Sänt till:
Klk-lokalförsörjningsavd.
Servicekontoret i Vittsjö
Fn
ek
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§ 202

Köp av moduler vid Stjärnans förskola, Vittsjö
Dnr 2007/488

299

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Tekniska kontoret får i uppdrag att förvärva
modulbyggnad som används för Stjärnans förskola i Vittsjö.
- Köpet finansieras i samband med budget 2008.
Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun har sedan 2003-01-01 hyrt en flyttbar
modulbyggnad som använts för två förskoleavdelningar på
fastigheten Vittsjö 1:93.
Gällande hyresavtal löper till och med 2007-12-31. Därefter
finns möjlighet att antingen fortsätta hyra byggnaden för
313 000 kronor per år eller att köpa byggnaden för 950 000
kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det finns
behov av förskoleplatser i Vittsjö i nuvarande omfattning
under överblickbar tid.
Byggnaden är flyttbar och kan vid behov flyttas till en annan
plats.
____________________

Sänt till:
ek
klk – lokalförsörjningsavd.
tk
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§ 203

Förvärv av fastigheten Hässleholm Slöjden 3 i
Vinslöv
Dnr 2007/494

252

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Fastigheten Hässleholm Slöjden 3 i Vinslöv förvärvas från
Stefan och Helene Frick för en köpeskilling om 425 000
kronor och på villkor enligt upprättat förslag till
köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till köpeavtal
med Stefan och Helene Frick för förvärv av Hässleholm
Slöjden 3 med köpesumma om 425 000 kronor.
Fastigheten är belägen i centrala Vinslöv och har följande
data:
Adress: Västra Allén 7, 288 32 Vinslöv
Tax.värde: 425 000 kronor, varav byggnad 240 000 kronor
och mark 185 000 kronor.
Areal: 1 334 m2.
____________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd.
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