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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

2

§ 244

Förköp beträffande fastigheten Krögaren 3 i
Vinslöv
Dnr 2007/64

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och inte begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Krögaren 3 i Vinslöv.

____________________
Sänt till:
Sökande

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

3

§ 245

Prövning enligt lagen om förvärv av
hyresfastighet m m
Dnr 2007/617

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Prövning hos Hyresnämnden påkallas inte för fastigheterna Nötskrikan 1, Artilleristen 2, Lyckorna 10, Von
Döbeln 3, Staren 6, Repslagaren 8, Klockaren 20, Klockaren 21, Tre Överstar 6, Lansen 2, Tormestorp 78:78,
Tormestorp 78:80 och Jungfrutranan 6.

Beskrivning av ärendet
Göinge Bygg & Fastighets AB har genom delning av bolaget
överfört fastigheterna till andra företag inom koncernen.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd
Göinge Bygg & Fastighets AB

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

4

§ 246

Ändring av detaljplan för del av fastigheten
Hässleholm 87:6
Dnr 2007/593

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Beställning av ändring av detaljplan för del av fastigheten
Hässleholm 87:6 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen avser att hos stadsbyggnadskontoret beställa ändring av detaljplanen för del av Hässleholm
87:6.
Ändringen är föranledd av planerad lantmäteriförrättning innebärande att gemensamhetsanläggning för underjordiskt
garage med nerfart, Ryttaren ga:1 föreslås upphävas varvid
kommunens andel i gemensamhetsanläggning upphör.
Planändringen innebär att mark under jord inklusive nerfart
ändras från allmänplatsmark till kvartersmark. Ändringen
omfattar även det markområde där byggnad för nergång till
garage är belägen.
Områdena avses därefter att genom tredimensionell fastighetsbildning regleras över till Ryttaren 13.
____________________

Sänt till:
klk - expl.avd
BN

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

5

§ 247

Försäljning av del av Hässleholm Röinge 7:3
Dnr 2007/591

253

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

-

Cirka 11 500 m² av Hässleholm Röinge 7:3 säljs till B &
G Bygg AB, Högastensgatan 5, Ballingslöv för en köpeskilling om 506 250 kronor, varav 56 250 kronor inklusive moms utgör grundavgift för va, och på villkor i övrigt
enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till köpeavtal med B & G Bygg AB, Ballingslöv om
försäljning av cirka 11 500 m² av fastigheten Röinge 7:3.
____________________

Sänt till:
klk – expl.avd

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

6

§ 248

Upphandling av Skyddskläder, skor,
arbetshandskar, herr, Ref RAM 07/10
Dnr 2007/607

059

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ahlsell AB, Stockholm antas som leverantör av skyddskläder, skor, arbetshandskar, herr, för tiden 2007-1001—2008-09-30 med möjlighet för kommunen till två års
förlängning.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingen omfattar inköp av skyddskläder, skor arbetshandskar, herr, inklusive leverans till samtliga förvaltningar inom Hässleholms kommun.
Upphandlingen gäller för ett års behov, med möjlighet för
kommunen till två års förlängning, till och med 2010-09-30.
Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Hässleholms kommuns kostnad för 2006 uppskattas till cirka
575 000 kronor exklusive moms.
Vid anbudstidens utgång har 3 anbudssvar inlämnats. Den
leverantör som uppfyllt alla krav och som har lämnat det
lägsta totalpriset föreslås bli antagen.
____________________

Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

7

§ 249

Räddningstjänsten – övertagande av militär
utrustning
Dnr 2007/582

040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ur driftbudget 2007 anslås 186 000 kronor till Kommunstyrelsens räddningstjänst, för iordningställandet av
övertagen militär utrustning.
Anslaget på 186 000 kronor finansieras ur de medel som
erhållits från Jordbruksverket.

Beskrivning av ärendet
De senaste åren har möjligheter att överta utrustning från
försvarsmakten ökat i samband med olika förbandsnedläggningar.
Efter stormarna Gudrun och Per har Hässleholms kommun
via räddningstjänsten gjort en framställan till försvarsmakten att överta diverse överskottsmateriel att användas för
bland annat framtida extra ordinära händelser. Vid extra ordinära händelser saknas ofta resurser i form av utrustning.
Den utrustning som oftast behövs är elverk, verktyg, pumpar bandvagnar, kommunikationsutrustning samt
transportutrustning.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

8

Ks au 2007-09-12, § 249 forts
Totalkostnaden för iordningställandet ligger på cirka
186 000 kronor. Det är skäligt att använda den del av de
pengar på 2,8 miljoner kronor som tilldelats Hässleholms
kommun via Jordbruksverket via EU:s solidaritetsfond efter
stormen Gudrun för att finansiera och iordningställa militär
utrustning då det gagnar hela kommunens beredskaps- och
säkerhetsarbete samt robustheten för framtida händelser.
Ekonomikontoret tillstyrker anslaget.
____________________
Sänt till:
rtj
ek
klk

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

9

§ 250

SYNAPS – ett verktyg för utvärdering av
hållbar utveckling – deltagande i EU-projekt
Dnr 2007/347

109

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Hässleholms kommun har inte möjlighet att i detta skede
medverka i EU-projektet SYNAPS Öresund II.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att inventera vilken metod som i SYNAPS anda är bäst för kvalitetssäkring och framlägga förslag senast 2007-12-31.

Beskrivning av ärendet
Region Skåne har tagit fram ett webbaserat verktyg,
SYNAPS för hur man kan skapa en helhetssyn kring hur
verksamheten kan bidra till en hållbar utveckling.
Miljönämnden föreslog enligt sitt beslut § 50 2007 att kommunen skulle medverka i projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan, §
183/2007, och återremitterade ärendet för komplettering av
erfarenheter av liknande projekt och beräknad tidsåtgång.
Miljönämnden har återkommit med beslut § 121/2007-0822 i vilket de anger att de inte kan delta i projektet eftersom tillgängliga resurser inte räcker.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12
Ks au 2007-09-12, § 250 forts
Förslaget är att inte delta.
____________________
Sänt till:
Mn
klk

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

Sid

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

11

§ 251

Kommunledningskontoret – förslag till plan
för intern kontroll 2007
Dnr 2007/592

049

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Förslag till plan för intern kontroll 2007 för kommunledningskontoret godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i enlighet med förslag till nya
regler för intern kontroll tagit fram en plan för intern kontroll 2007. Planen omfattar tio kontrollområden med varierande frekvens.
____________________

Sänt till:
klk

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

12

§ 252

Stråkstudier i Skåne
Dnr 2007/487

311

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Hässleholms kommun ser positivt på beskrivningar och
föreslagna åtgärder i stråkstudierna avseende stråk 21
och 23. Avseende stråk 117 som i stråkstudien beskrivs
som väg med lokal karaktär vill kommunen motsätta sig
denna beskrivning då stråket frekvent används som
godstransportled.
Hässleholms kommun tar emot informationen från
Vägverket för kännedom och väljer att se förslagen i
stråkstudierna som i huvudsak överensstämmande med
tidigare planer och remissvar och väljer därför att inte
avge skriftliga synpunkter.

Beskrivning av ärendet
Stråkstudierna överlämnades till kommunerna för kännedom och för möjlighet att lämna eventuella synpunkter.
Stråkstudierna kommer att ligga till grund för planrevidering
av inriktningsunderlaget för åren 2010-2019.

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

13

Ks au 2007-09-12, § 252 forts
Stråkstudierna gällande för stråken 21, 23 och 117 som är
de stråk som i första hand direkt berör Hässleholm följer de
prioriteringar och förslag som kommunen lämnat till Vägverket och Banverket vid tidigare remissrundor på investerings- och infrastrukturplanering samt inriktningsunderlag för perioden 2004-2015. Aktuell planrevidering för perioden 2010-2019 är precis aktuell och ute på remiss och
kommunen kommer därigenom också att få ytterligare möjlighet att yttra sig på inriktningsunderlaget.
____________________
Sänt till:
klk – utv.avd
Vägverket + yttrande

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-12

Sid

14

§ 253

Utredningsuppdrag angående Hässleholms
Renhållare AB samt Hässleholm Fjärrvärme
AB
Dnr 2007/612

107

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Styrelserna i Hässleholms Renhållare AB samt Hässleholm Fjärrvärme AB får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanläggning av bolagen.
Utredning ska redovisas till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2007-12-31.

Beskrivning av ärendet
Frågan om en översyn av kommunens bolagsstruktur har
aktualiserats. Bland annat bör undersökas om synergieffekter kan uppnås genom en sammanläggning av renhållningsbolaget och fjärrvärmebolaget. Mot bakgrund härav
bör bolagsstyrelserna ges i uppdrag att gemensamt utreda
förutsättningarna för en sådan.
____________________

Sänt till:
HFAB
HÄRAB
klk för bevakning 2007-12-31

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

