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Dnr 2001.356

041

Omsorgsnämndens Fritid överförs till fritidsnämnden
Ks au 2002-01-09, § 1
I den handikappomsorgsverksamhet som Hässleholms
kommun övertog från landstinget 1995 ingår fritids- och
kulturverksamhet för utvecklingsstörda. I tidigare
lagstiftning ingick att särskilda omsorger även omfattade
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Enligt nuvarande lagstiftning är det upp till varje huvudman
att besluta hur fritidsverksamheten skall vara organiserad.
Omsorgsnämnden har beslutat enligt § 151/2000 att föreslå
att fritidsverksamheten inom handikappomsorgen skall
flyttas över till fritidsnämnden och ingå i Hässleholms Fritids
verksamheter.
Överenskommelse har skett mellan omsorgsnämnden och
fritidsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fritidsverksamheten inom handikappomsorgen och därtill
hörande 2,5 tjänster överföres till fritidsnämnden från 200201-01,
att omsorgsnämndens planeringsram för 2002 minskas
med 250 tkr på intäktssidan och minskas med 1 150 tkr på
kostnadssidan och fritidsnämndens planeringsram höjs med
motsvarande belopp på både intäkts- och kostnadssidan,
att omsorgsnämnden under åren 2002-2006 skall ersätta
fritidsnämnden med maximalt 50 tkr/år för de
ombyggnadskostnader som uppkommit i samband med
överflyttning av Fritid från omsorgsnämnden till
fritidsnämnden,
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Ks au § 1 forts
att hänsyn skall tas till att 2,5 tjänster har flyttats från
omsorgsnämnden till fritidsnämnden vid fördelning av de
centralt budgeterade löneökningarna för 2002, samt
att sparade semesterdagar skall regleras vid årsskiftet
genom överföring av medel från omsorgsnämnden till
fritidsnämnden.
______

Beslut till
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Ek
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Dnr 2001.633

053

Upphandling av bensin och diesel på station
Ks au 2002-01-09, § 2
Ekonomikontoret föreslår upphandling av inköp av bensin,
diesel, smörjmedel och etc. för ett års behov med eventuellt
2 års prolongering till samtliga kommunens fordon, samt de
kommunala bolagens.
Kommunens kostnad år 2000 uppgick till ca 1,1 miljoner
kronor inkl moms.
Upphandlingen har genomförts enligt LOU som öppen
upphandling och annonsering har skett i Official Journal,
AnbudsJournalen samt på kommunens hemsida.
Vid anbudstidens utgång hade 3 anbudssvar lämnats. Ett
företag uppfyllde inte de kommersiella villkoren.
Granskning har gjorts avseende de kommersiella villkor som
ställdes i anbudsförfrågan. Samtliga rekommenderade
leverantörer uppfyller de ställda kraven och EKUdelegationens miljökrav.
Genom anbudet täcks inte Bjärnum vilket innebär att
inköpsavdelningen enligt LOU 2 kap 11§, stycke 1, övergått
till förhandlad upphandling för Bjärnum.
OKQ8 har inte bekräftat att de kan tillhandahålla etanol,
inom 6 månader inom Hässleholms tätort.
Ekonomikontoret föreslår nedanstående beslut.
Arbetsutskottet beslutar
att anta följande leverantörer av bensin, diesel samt
tillbehör för tiden 2002-02-01 – 2003-01-31 med eventuellt
2 års prolongering.
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Ks au § 2 forts
OKQ8, Malmö för följande orter:
Hästveda – Obemannad station
Tyringe – Obemannad station
Vinslöv – Obemannad station
Preem, Malmö för följande orter:
Hässleholm – Bemannad station
Sösdala – Bemannad station
Vittsjö – Bemannad station (UNO-X)
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Dnr 2001.552

041

BUN:s anhållan om kompensation för ökade hyror
Ks au 2002-01-09, § 3
Utöver tidigare erhållet anslag om 294 tkr för ökade
hyreskostnader har det enligt Barn- och utbildningsnämnden
tillkommit ytterligare hyresökningar på lokaler uppgående
till 331 tkr.
Dessutom har en makrotillsyn utförts av
arbetsmiljöinspektionen. Påtalade säkerhetsrisker har
åtgärdats vilket ger en hyreshöjning på 6 864 kr.
Ekonomikontoret tillstyrker begäran.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kompensera barn- och utbildningsnämnden för ökade
hyror år 2001 enligt anslagstyp 1 med 331 tkr,
att ersättning skall utgå enligt anslagstyp 1, för ökade
kostnader avseende makrotillsyn utförd av
arbetsmiljöinspektionen med 6 864 kr,
att finansiera kostnaden för 2001 ur vht 099 ”Övriga
ändamål”, samt
att hantera kompensation för 2002 i samband med
kompletteringsbudgeten.
______
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Dnr 2001.

Förändringar av budgetramar för tekniska nämnden,
pga kv Verkstaden
Ks au 2002-01-09, § 4
Tekniska nämnden begärde 2001-12-11, § 120, justering av
budgetramen för såväl 2001 som 2002 med anledning av
underskott avseende energiverkstomten. Underskottet
hänför sig dels till budgeterade hyresintäkter på 1 125 000
kr, som inte kommer in pga att hyresgäst saknas, dels till
att det saknas 225 000 kr för driftkostnader, totalt
1 350 000 kr.
Ekonomikontoret föreslår att underskottet regleras i
bokslutet 2001.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att reglera underskottet avseende år 2001 avseende
energiverkstomten i bokslutet för år 2001 som ett
underskott mot eget kapital, samt
att avslå framställan avseende 2002.

Beslut till
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Dnr 2001.641

041

Utbyggnad av förskoleplatser Bjärnum m.fl.
Ks au 2002-01-09, § 5
Tekniska nämnden begär 510 000 kronor för att anordna
akuta daghemsplatser i Hässleholm, Bjärnum, Tyringe och
Vinslöv.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kompensera tekniska nämnden för nedlagda kostnader,
510 000 kr, avseende iordningställande av akutdagis under
2001, samt
att anvisa medel från ekonomikontorets verksamhet 099,
övriga ändamål.
______

Beslut till
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Ek
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Dnr 2001.622

800

Regler för fördelning av Hässleholms bidrag till
studieförbunden
Ks au 2002-01-09, § 6
I enlighet med kulturnämndens beslut, 2001-06-13 Kn § 45,
samt revisorernas påpekanden har en översyn av
rubricerade regler skett under året. De förändrade statliga
reglerna för fördelning av bidrag till studieförbunden har
studerats och också Skånes Bildningsförbunds
rekommendation till nya kommunala regler.
Ett nytt förslag till regler har utarbetats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga upprättade regler för fördelning av Hässleholms
kommuns bidrag till studieförbunden att gälla fr.o.m. 2002
års verksamhet.
______
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Dnr 2001.3314

149

Avtal angående Europa Center, Hässleholm
Ks au 2002-01-09, § 7
Kommunstyrelsens arbetsutskott antog enligt § 290/2001
en offert, avseende framtagande av beslutsunderlag inför en
eventuell etablering av mastersutbildning under namn
Europacenter Hässleholm.
Kommunutveckling AB har slutfört och redovisat beställd
utredning.
Arbetsutskottet beslutar
att Hässleholms kommun för närvarande inte skall engagera
sig i etablering av mastersutbildning i Hässleholm.

Beslut till
Kommunutveckling AB
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Dnr 2001.383

214

Detaljplan för Hässleholm 89:9 m.fl. fastigheter
Ks au 2001-08-08, § 275
Ett förslag till detaljplan för Hässleholm 89:9 m.fl. fastigheter är ute på samråd.
Planområdet är beläget i södra delen av Hässleholm, mellan
Hovdalavägen och järnvägen, norr om S Kringelvägen.
Detaljplanen tas fram för att få bostadsområden i attraktiva
lägen, nära centrum och nära fritidsområden. Dessutom kan
verksamhetslokaler/handel anordnas inom området.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå att en bestämmelse intages av innebörd att
bebyggelse på de två verksamhetsområdena skall vara
särskilt anpassad till omgivningen,
att vid framtida försäljning av tomter inom verksamhetsområdena skall redovisning av bebyggelsens exteriöra
utformning ske, samt
att i övrigt ej ha någon erinran mot planförslaget
______
Ks au 2002-01-09, § 8
Detaljplaneförslaget för Hässleholm 89:9 m.fl. fastigheter,
finns utställt för granskning.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha någon ytterligare erinran mot förslaget.
Beslut till
BN
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Dnr 2001.170

214

Detaljplaneförslag för Fornbacken 2, Sjukhusområdet,
Hässleholm
Ks au 2001-05-09, § 172
Ett detaljplaneförslag för Fornbacken 2, Sjukhusområdet, i
Hässleholms tätort är föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter.
Planens syfte är att ändra markanvändningen från att gälla
för ”allmänt ändamål – sjukhus” till att gälla för andra
ändamål som vård, kontor, utbildning och bostäder. Det blir
därmed möjligt att ha olika huvudmän för olika delar av
området.
Arbetsutskottet beslutar
att den fortsatta handläggningen av planen ska avvakta
diskussionen med Region Skåne den 28 augusti.
______
Ks au 2001-09-05, § 294
Ett detaljplaneförslag för Fornbacken 2, Sjukhusområdet, i
Hässleholms tätort är föremål för samråd.
Planens syfte är att ändra markanvändningen från att gälla
för ”allmänt ändamål – sjukhus” till att gälla för andra
ändamål som vård, kontor, utbildning och bostäder. Det blir
därmed möjligt att ha olika huvudmän för olika delar av
området.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot planförslaget.
______
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Ks au 2002-01-09, § 9
Planförslaget är nu utställt.
Arbetsutskottet beslutar
att meddela byggnadsnämnden att det från
kommunstyrelsens sida inte föreligger någon erinran mot
förslaget.
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Dnr 2001.619

214

Detaljplaneförslag för Hästveda 55:1 m.fl., Sågverket,
Hästveda
Ks au 2002-01-09, § 10
Ett detaljplaneförslag för fastigheten Hästveda 55:1 m.fl.,
Sågverket, samt fastighetsplan, är föremål för samråd.
Planområdet är beläget i nordvästra utkanten av Hästveda,
väster om Jägersborgsvägen. Det omfattar hela
sågverksamheten samt lite närområde.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa sågverkets
verksamhet och behov av framtida utveckling samt reglera
förhållanden till omgivande bebyggelse. För att
bullerreducera verksamhetsområdet föreslås att det utmed
gränserna anordnas diverse skydd. I den norra delen
föreslås bullervall mot bostäderna och i söder och öster
föreslås plantering utmed verksamhetsområdet.
Arbetsutskottet beslutar
att för närvarande inte ha någon erinran mot planförslaget.
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Dnr 2001.279

212

Översiktsplan, samrådsyttrande, Klippans kommun
Ks au 2001-09-05, § 296
Klippans kommun har till Hässleholms kommun översänt
förslag till översiktsplan för Klippans kommun för samrådsyttrande.
Byggnadsnämnden har enligt § 262/2001 ingen erinran mot
översiktsplanen för Klippans kommun.
Arbetsutskottet beslutar
att som samrådsyttrande översända byggnadsnämndens
yttrande.
______
Ks au 2002-01-09, § 11
Kommunen har ingen erinran heller mot det utställda
förslaget.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot planförslaget.

Beslut till
Klippans kommun+BN:s yttr.+stadsbyggn.kont.yttr.
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Dnr 2001.195

Översiktsplan 2001 för Eslövs kommun
Ks au 2002-01-09, § 12
Stadsbyggnadskontoret yttrade sig 2001-06-13 över
samrådsförslaget och hade då inga synpunkter.
Stadsbyggnadskontoret har heller inga synpunkter på
utställningsförslaget.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha några synpunkter på förslaget.

Beslut till
Eslövs kommun
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Dnr 2000.477

406

Renhållningstaxa – slamsugning
Ks au 2002-01-09, § 13
Hässleholms Renhållare AB begär höjning av
renhållningstaxan i den del det avser slamsugning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga förslaget till höjd renhållningstaxa avseende
slamsugning fr.o.m. 2002-02-01.

Beslut till
Kfs
Hässleholms Renhållare AB
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Dnr 2001.623

702

Avgifter enligt alkohollagen
Ks au 2002-01-09, § 14
Socialnämnden har enligt sitt arbetsutskott § 624/2001
föreslagit ändrade avgifter enligt Alkohollagen avseende
tillsyn av försäljning och servering av folköl och begärt extra
medel för tillsynen.
Ekonomikontoret föreslår avslag på extra anslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga den ändrade lydelsen av avgifter enligt
Alkohollagen att gälla fr.o.m. 2002-01-01, samt
att avslå ärendet i övrigt.

Beslut till
Kfs
Socialnämnden
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Dnr 2001.315

614

Projekt Gastronovum
Ks au 2002-01-09, § 15
Nedlagda kostnader för projekt Gastronovum uppgår per
årsskiftet till ca 800 000 kr. För att fortsätta utrednings/utvecklingsarbetet erfordras enligt
kommunledningskontoret ytterligare medel.
Nuvarande projektledare kan p.g.a. tjänstledighet ej
fortsätta arbetet. Ny projektledare har vidtalats för tiden 14
januari-30 juni.Detta kostar 210 000 kr. Vidare erfordras
ytterligare konsultinsatser, vilka uppskattas till 120 000 kr
för tiden intill mars månads utgång. Resor och övriga
utgifter uppskattas till 20 000 kr. Totalt behövs ytterligare
350 000 kr.
Kostnaderna föreslås finansieras av de medel som
regeringen ställt till kommunens förfogande för
omställningsarbetet.
Arbetsutskottet beslutar
att ianspråkta 350 000 kr ur beviljat statsbidrag för
utvecklingsinsatser för fortsatt utrednings/utvecklingsarbete avseende projekt Gastronovum, samt
att medge kanslichefen att projektanställa projektledare för
tiden 14 januari-30 juni 2002.
Bo-Anders Thornberg anmäler att han ej deltar i beslutet.
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Dnr 2000.570

101

Motion angående lokal Diskrimineringsombudsman
Kf 2000-12-18, § 197
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
mp, remitterats till kommunstyrelsen och socialnämnden:
”Vi finner mycket positivt i att Hässleholms kommun har blivit ett mångkulturellt samhälle där erfarenheter, idéer och
livsmönster från så gott som hela världen möts.
Men, trots den glädjen så oroar vi miljöpartister oss över att
nya Hässleholmare, och även gamla, diskrimineras när det
gäller att komma in på arbetsmarknaden; diskrimineras när
det gäller att hitta någonstans att bo; när det gäller att
starta företag och skaffa de banklån som kan behövas i
samband med detta. Men värst av allt. Framtidstron och
framtidshoppet för dessa Hässleholmare vissnar. Otryggheten tar överhand.
Vart femte företag som startas i Sverige startas och drivs av
invandrare. Trots att de ofta utsätts för strukturell diskriminering. Invandrare har bl.a. det svårare att få ”Starta eget
bidrag” och banklån. Invandrarföretagandet står trots detta
för en betydande del av tillväxten av små- och medelstora
företag. Det är bara att vandra en runda i Hässleholm så inser man detta.
Alla människor har rätt att på lika villkor delta i samhällsgemenskapen. I praktiken är det inte så idag. Diskriminering på grund av kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder förekommer ofta i vårt samhälle. Det
kan handla om att människor nekas anställning, bostadskontrakt, inträde på restaurang, lån på banken etc. Detta är
inte bra!
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Kf § 197 forts
Vi anser att all diskriminering måste motverkas. Diskriminering är inte värdigt ett civiliserat samhälle. Vi miljöpartister
har tidigare motionerat angående antidiskrimineringsklausuler i den kommunala upphandlingen. Vi tror fortfarande
att detta är bra. Nu föreslår vi att Hässleholms kommun ska
tillsätta en lokal Diskrimineringsombudsman (DO) som ska
bevaka medborgarnas rättigheter och motverka diskriminering. Hit vänder man sig om man känner sig diskriminerad.
Här får man stöd och hjälp när man känner sig förfördelad
när man söker bostad eller lån. Här söker man stöd när den
kommunala praktiken gång efter annan inte leder till anställning. Hit vänder man sig om den kommunala omsorgen
slukar en för stor del av inkomsten etc.
En lokal DO har också fördelen att människor kan besöka
henne/honom personligen, vilket sänker tröskeln för att
vända sig till densamma. En lokal DO kan bli ett viktigt stöd
för många, och flytta fram positionerna i Hässleholms antidiskrimineringsarbete.
Med anledning av ovanstående föreslår Miljöpartiet de
Gröna att Hässleholms kommun snarast tillsätter en lokal
Diskrimineringsombudsman.”
______
Ks au 2002-01-09, § 16
Socialnämnden föreslår i yttrande att frågan om inrättande
av diskrimineringsombudsman ska överlämnas till gruppen
som arbetar med att ta fram en integrationsplan för
Hässleholms kommun.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till vad socialnämnden anfört, anse
motionen vara besvarad.
Beslut till
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Dnr 2002.014

042

Tekniska nämnden, uppdatering av investeringsbudgeten
2001
Ks au 2002-01-09, § 17
Tekniska kontoret redogör i skrivelse 2002-01-02 för
disponering av investeringsanslaget 2001 avseende
nybyggnad av Röingeskolan, 12,0 mnkr.
Tekniska kontoret föreslår att 5 750,0 tkr omdisponeras från
Röingeskolan till ombyggnad av T4-skolan och Solbacken.
Ekonomikontoret har ingen erinran mot förslaget.
Arbetsutskottet beslutar
att i investeringsbudgeten 2001 från projekt 61002,
Röingeskolan omdisponera 1 550 000 kronor till projekt
61003, T4-skolan och till projekt 61008, Solbacken
omdisponera 4 200 000 kronor.

Beslut till

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Datum

Sid

2002-01-09

23

Dnr 2002.013

041

Anslag för kommunala bidrag till enskild va-anläggning
Ks au 2002-01-09, § 18
Miljökontoret begär, utöver i budget 2001 reserverade
100 000 kronor, ytterligare 53 000 kronor för bidrag till
enskilda va-anläggningar.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja miljökontoret anslag om ytterligare 53 000 kr,
samt
att finansiera anslaget ur ekonomikontorets verksamhet
099, Övriga ändamål avseende 2001.

Beslut till
MN

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Datum

Sid

2002-01-09

24

Dnr 2002.012

041

Anslag för höjda/nya internhyror avseende 2001 –
Fritidsförvaltningen
Ks au 2002-01-09, § 19
Fritidskontoret begär kompensation för hyreshöjningar i
slutet av 2001.
Ekonomikontoret tillstyrker.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja fritidsförvaltningen kompensation för hyror med
351 000 kr, samt
att finansiera anslaget ur ekonomikontorets verksamhet
099, Övriga ändamål avseende 2001.

Beslut till
Frn
Ek

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Datum

Sid

2002-01-09

25

Dnr 2001.467

041

Folkrörelsearkivets lokalfråga
Ks au 2001-12-05, § 412
Hässleholms Folkrörelsearkiv har begärt kommunalt bidrag
för att kunna flytta från sina nuvarande lokaler till nya
större och mera ändamålsenliga.
De nuvarande lokalerna är trånga och olämpliga p.g.a. för
hög luftfuktighet.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret inleda förhandling
med hyresvärden angående hyran.
Bo-Anders Thorberg deltar ej i handläggningen och beslutet
i ärendet.
______
Ks au 2002-01-09, § 20
Föreslås att mellan hyresvärden och kulturnämnden
upprättat förslag till hyreskontrakt godkänns och att ett
ytterligare anslag för ökad hyra om 75 00 kronor tillförs
kulturnämndens budget.
Arbetsutskottet beslutar
att till kulturnämnden anvisa 75 000 kronor avseende bidrag
till ökad hyra för Folkrörelsearkivets lokaler, samt
att finansiera anslaget ur ekonomikontorets verksamhet
099, Övriga ändamål avseende 2001.
Beslut till
KN
Folkrörelsearkivet
MIC

Justering

BA

LO

Utdraget bestyrkes

