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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2012/60 000

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§1
Fråga angående Klockaregården i Vinslöv
Beslut
Frågan är besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marianne Nilsson (S) får ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad
som ska hända med Klockaregården i Vinslöv.
Kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) besvarar frågan.
Marianne Nilsson tackar för svaret.

Bilaga:
Frågan

Kommunfullmäktige
Utdraget bestyrkes
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Till
Kommunstyrelsens ordförande

HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2012 -01- 2 4

Fråga

Den21mars 2011lämnade socialdemokraterna Tommy Nilsson och Christer
Welinder in en motion till fullmäktige angående Klockaregården i Vinslöv.
Eftersom motionen ännu inte är besvarad och det är tre år sedan den siste pensionären
flyttade ut från fastigheten, som fortfarande står tom och öde ställer jag följande fråga:
V ad ska hända med Klockaregården i Vinslöv?

Vinslöv den 23 januari 2011

/

11?Vvt~e- (/::!7'7~
Marianne Nilsson
socialdemokraterna

SA:Nllv1ANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2012/76 000

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§2
Fråga angående fritidsgården i Hästvada
Beslut
Frågan är besvarad.

Beskrivning av ärendet
Tommy Nilsson (S) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande om
förutsättningarna för att placera fritidsgård i förskolan i Hästveda.
Kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) besvarar frågan.
Tommy Nilsson tackar för svaret.

Bilaga:
Frågan

Sänt till:

Kommunfullmäktige
Utdraget bestyrkes
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HÄSSLEHOLMS KOMMU
Kommunstyrelsen

2012 -01- 2 6

Fråga
till

Kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark

Fritidsgården i Hästveda
Än en gång ett nytt förslag från den politiska majoriteten i Hässleholms kommun.
Denna gången är det från Moderatema i form av de två nämndsordförandena
Johan Berglund och Lars Johnsson ivrigt påhejad av en annan moderat- Ernst
Herslow. Tidigare har det varit Centern som har skapat oro i frågan om Fritidsgården i Hästveda.
Nu är det förskolan i Hästveda som är det "gyllene" alternativet. Frågan är om det
är den mest ultimata lösningen. För många frågor är olösta när det gäller förskolan
som fritidsgård.
Det är naturligtvis positivt med ett samarbete över förvaltningsgränserna men
lösningarna måste dessutom bli bra.
Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande är därför

Har man noggrant undersökt förutsättningarna för en fritidsgård i förskolan och har man pratat med ungdomarna och fritidsledaroa som använder och bedriver verksamheten där om lokaleroa är lämpliga.

Kommunalråd i opposition

SA:tvl:MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2011/1088 253

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§3
Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Fastigheten Hässleholm Stoby 53:9 ska säljas till innevarande hyresgästen
Anders Steneld för en köpeskilling om 2,3 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga
handlingar.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har med anledning av ett markbyte med Stiftelsen Ola Hus, förvärvat
fastigheten Hässleholm Stoby 53:9. Markbytet med Stiftelsen, behövdes i sin tur
för att få mark inom detaljplan för Hässleholm Nord projektet.
Efter kommunens förvärv har cirka 5,5 ha mark reglerats över till Stiftelsen,
varvid resterande markområde med bostadsbyggnad och ekonomibyggnader nu
ska avvecklas och säljas.
Ett köpeavtal för fastigheten Hässleholm Stoby 53:9, belägen vid Klockarstigen 4 i
Stoby, har upprättats. Enligt köpeavtalet ska fastigheten avyttras för en
köpeskilling om 2,3 miljoner kronor.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-12-14, § 299 beslutar att föreslå kommunfullmäktige
följande beslut:

1. Fastigheten Hässleholm Stoby 53:9 ska säljas till innevarande hyresgästen
Anders Steneld för en köpeskilling om 2,3 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga
handlingar.

Kommunfullmäktige
Utdraget bestyrkes
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SAI'v1MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2011/1088 253

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

Forts.§ 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30, § 296 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Fastigheten Hässleholm Stoby 53:9 ska säljas till innevarande hyresgästen
Anders Steneld för en köpeskilling om 2,3 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga
handlingar.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall tillliggande förslag.

Sänt till:
Exploateringsavdelningen

Kommunfullmäktige
Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2007/239 101

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§4
Svar på motion om vattenlivräddningsutrustning och
vattenlivräddningsutbildning åt Hästvada
räddningstjänst
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Yrkande
Ingrid Nyman (S) tackar för svaret. Urban Widmark (M) beklagar att det tagit lång
tid att svara.

Beskrivning av ärendet
Ingrid Nyman (S) och Willy Ohlsson (S) motionerade 2007 med hänvisning till
Luhrsjöbaden om att Räddnings~änsten i Hästveda skulle få adekvat utbildning
och räddningsutrustning.
Räddnings~änsten

har idag svarat på motionen. De redovisar att det motionärerna
begärde genomfördes redan 2008. Av svaret framgår att vattenlivräddning ingår
som ett fokusområde i kommunens handlingsprogram vilket innebär att
införskaffad utrustning och utbildning kompletteras med ytterligare samverkan
mellan kommunens förvaltningar gällande simundervisning, skötsel och underhåll
av badplatser.
Eftersom det motionärerna begärt redan är genomfört föreslås motionen bifallas.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-12-14, § 300 beslutar att föreslå kommunfullmäktige
följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Yrkande
Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Kommunfullmäktige
Justering

rÄz&W

Utdraget bestyrkes
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SAM:MANTRÄDESPROTOKOll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2007/239 101

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

Forts.§ 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30, § 298 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Yrkande
Lena Wallentheim (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C)
instämmer i detta yrkande.

Sänt till:
Räddnings~änsten

Kommunfullmäktige
Utdraget bestyrkes
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SA1\1MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2011/1003 406

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§5
Ändring av taxa för offentlig livsmedelskontroll samt
ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontroll
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer bilagd taxa för livsmedelskontroll inklusive ny
tirnavgift att gälla från och med den l mars 2012.

Yrkande
Urban Widmark (1\1) yrkar bifall till taxan och att den ska gälla från och med 1
mars 2012.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Urban
Widmarks yrkande och finner Urban Widmarks yrkande bifallet.

Beskrivning av ärendet
Miljönämnden beslutade den 26 oktober 2011, § 147, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa ny "Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny
tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen". Den nya K-faktorn är bestämd
utifrån principen att livsmedelskontrollen i sin helhet ska vara avgiftsfinansierad.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-12-14, § 307 beslutar att föreslå kommunfullmäktige
följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer bilagd taxa för livsmedelskontroll inklusive ny
tirnavgift att gälla från och med den l februari 2012.
Yrkande
Urban Widmark (M) föreslår att taxan ska gälla från och med den 1 februari 2012.

Kommunfullmäktige
Utdraget bestyrkes
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SAivfl:vfANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2011/1003 406

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

Forts. § 5

Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Urban Widmarks förslag
bifallet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-12, § 307 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer bilagd taxa för livsmedelskontroll inklusive ny
tirnavgift att gälla från och med den l januari 2012.

Bilaga:
Taxa för livsmedelskontroll

Sänt till:
l'vliljönämnden
Kfs

Kommunfullmäktige
Utdraget bestyrkes
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BILAGAl

KOMMUN
MILIÖNMINOEN

Datum

Diurienummer

2011-10-26

2011-002228

Ärende:
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen

Ändringar jämfört med tidigare taxa antagen i kommunfullmäktige
2010-01-25 § 2 är markerade medfet stil och streck i marginalen

Taxa för Hässleholms kommuns offentliga kontroll av
livsmedel

Inledande bestämmelser
l §
Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för offentlig
kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
2§

A v gift enligt denna taxa tas ut för
l. prövning i ärende om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG - förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,
2. registrering av anläggning,
3. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra
offentlig kontroll.
3§
Av gift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

4§

Miljönämnden får för varje kalenderår ändra taxans kostnadsfaktor (K) med en
procentsats som motsvarar förändringarna i konsumentprisindex.
5§

Beslut om att fastställa avgift enligt 6 §andra stycket, 14 §andra stycket och
18 § tredje stycket fårordningen (2006: 1166) om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut
om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljönärrmden.

Timavgift (K=timavgift)
6§

Vid tillämpningen av denna taxa är tirnavgiften K kronor per timme kontrolltid. A vgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning till dePostadrea
stadshuset
281 BO Hässleholm

Besöksadress
stadshuset
Nytorget 1

Teleton
0451-26 83 31
Teletax
0451-417 63

E-postadreu
miljonamnden@hassleholm.se
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Datum

Diarienummer

2011-10-26

2011-002228

Ärende:
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen
las eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt
de andra grunder som anges i taxan. Tirnavgiften K är 880 kr år 2012.
I de fall tirnavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt foredragoing och beslut. Om den sammanlagda
kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tirnavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utfors vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1 ,5
gånger ordinarie tirnavgift.
~ililjäaiiMRtl&ll
&Ull hii88PII8
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Avgift för prövning
7§
Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG förordningen 853/2004 av den 29 april2004 om fastställande av särskilda hygienregler for livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfort kontrollen, ska betala en avgift for prövningen
som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av
den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser
och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
A vgiften för prövning får tas ut i förskott.
8§
För godkännande av en anläggning som avses i 7 §,med anledning av byte av
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.
9§
Avgift for prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan
avslås.

Postadresa
stadshuset
281 so Hässleholm

Besöksadrea
stadshuset
Nytorget l

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadrea
miljonamnden@hassleholm.se
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~
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BILAGA l

KOMMUN
Mll.fONMotNOV.N

Datum

Diarienummer

2011-10-26

20 ll-002228

Ärende:
Ta"<a för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen

Avgift för registrering
10§
Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Arlig kontrollavgift
11§
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.

A vgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljönämnden fastställer för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, ett kontrolltidstillägg enligt en informationsmodul samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till
nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets
vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att
kontrolltiden multipliceras med timtaxan.
12 §
Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
13§

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i f6rskott.
14 §
A v 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjas. A v giften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 §i samma förordning ska betala en avgift för godkännande
av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Postadress

Besöksadress

Telefon

stadshuset
281 so Hassieholm

stadshuset
Nytorget l

0451-26 83 31

Tel.tax
0451-417 63

E-postadress
miljonamnden@hassleholm. se

HASSLEHOLMS
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BILAGA l
Datum

Diarienummer

2011-10-26

2011-002228

Ärende:
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen

·""*
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15 §
A v 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning
för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar
16 §
För miljönämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/20045 samt i 4 §
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av
livsmedel.
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. A v giften
beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. A vgiften ska
motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen.
A vgiften ska betalas kvartalsvis.

Avgift för extra offentlig kontroll
17 §
Om påvisaodet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid
enligt tirntaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover.

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foderoch livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnarlen eller får den företagare som äger eller innehar produktema vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.

Postadress
stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadreu
miljonamnden@hassleholm.se
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~

BILAGA l

5(5)

KOMMUN
MILIÖNAMNDEH

Datum

Diarienummer

2011-10-26

2011-002228

Ärende:
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen

18 §
A v 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig
vara obefogade.

Nedsättning av avgift m.m
19 §
A v lO § förordningen om, avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften
om det ftnns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften
för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften
enligt 5 § i denna taxa. Om det fmns särskilda skäl får nämnden också besluta
att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar.

Avgiftens erläggande m.m.
20 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hässleholms kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Betalas avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § ränteJagen erläggas på obetalt belopp.
Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid
lagstadgad påminnelseavgift debiteras.

VerkställighetsfrAgor m.m.
21 §
Av 33 §livsmedelslagen framgår att miljönämnden får förordna att dess beslut
ska gälla omedelbart även om det överklagas.

22 §
Av 31 § livsmedelslagen framgår att miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2012.

Postadres.
stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadreu
stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 83 31
Teletax
0451-417 63

E-postadresa
mlljonamnden@hassleholm.se

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2011/1154102

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§6
Avsägelse av uppdrag som ersättare i stiftelsen
Bjärnum-hus
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
V alet som ersättare bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Anna Nilsson (1\1) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen Bjämumhus.

Sänt till:
AN
Stiftelsen Bjämum-hus
Ny ersättare
Troman
Personalavdelningen

Kommunfullmäktige
Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2012/12 102

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§7
Avsägelse av uppdrag som ersättare i stiftelsen
Bjärnum-hus
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
V alet av ersättare bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Ulrika Johannesson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen
Bjämum-hus.

Sänt till:
UJ
Stiftelsen Bjämum-hus
Ny ersättare
Troman
Personalavdelningen

Kommunfullmäktige
Utdraget bestyrkes
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SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2011/1163102

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§8
Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Följande antecknas till protokollet: Fyllnadsval ska inte genomföras då ledamöter
och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2010-2014 har
utsetts genom proportionella val.

Beskrivning av ärendet
Annika Oddstav (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

Sänt till:
AO
Barn- och utbildningsnämnden
Troman
Personalavdelningen

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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SA11MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2112/51 102

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§9
Avsägelse av uppdrag som nämndeman
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Till ny nämndeman utses Gunilla Jannerstig (S).

Beskrivning av ärendet
Mikael Brännlund (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman.

Sänt till:
MB
Troman
GJ
Personalavdelningen
Domstolsverket

Kommunfullmäktige
Justering

~z 2w

Utdraget bestyrkes
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SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

2012/74 101

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§ 10
Interpellation angående Kyrkskolans lokaler
Beslut
Interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Tommy Nilsson (S) med flera har till kommunstyrelsens ordförande lämnat in en
interpellation angående användningen av Kyrkskolans lokaler framöver.

Bilaga:
Interpellationen

Sänt till:

Kommunfullmäktige
Justering

J./7

If<(_

QvJ

ijQ
\
\
v

..__}

Utdraget bestyrkes
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Till
Kommunstyrelsens ordförande
Urban Widmark(M)

2012 -01- 2 6

Interpellation angående Kyrkskolans lokaler.

Kyrkskolans elever ska flyttas över till Linneskolan när gymnasieskolan flyttar därifrån det har
kommunfullmäktige beslutat.
Kommunen får då en fantastisk fastighet ledig mitt i centrala Hässleholm. Det kan då bli ett gyllene
tillfälle att där skapa ett Ungdomens/Möjligheternas hus.
Kulturskolan har till Barn och utbildningsnämnde lämnat ett förslag på att flytta sin verksamhet från
Hässleholms Tekniska skola till Kyrkskolan. Hur ställer sig majoriteten till detta?
Vi hör från flera håll att det finns ett behov av en fritidsgård i centrala Hässleholm. Detta för att
ungdomarna ska välja fritidsgården istället för att driva runt på stan och eventuellt hamna i fel
sällskap där det finns inslag av alkohol, droger och våld.
Hur ställer sig majoriteten till att göra delar av Kyrkskolan till en fritidsgård?
Om majoriteten inte är positiva till ovanstående frågor då undrar vi Socialdemokrater följande.
Vad har majoriteten tänkt ska hända med Kyrkskolans lokaler när Kyrkskolans elever har flyttas över
till Linneskolan?
Och hur ska man lösa fritidsgårdsfrågan och ett Ungdomens Hus i centrala Hässleholm?

Hässleholm 2012-01-25

C:::!~1-\J}
Nil~on(S)

Tommy
2:e v ordförande KS
~

Joachim Fors(S)
2:e v ordförande BUN
~

~ Cl~ C~lcw~v ~~Jl~
Connie Asterman(S)
2:e v ordförande FN

Helena Malje (S)
2:e v ordförande KN

t/~- i~~
Leif~r~ig(S) f

2:e v ordförande SN

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-01-30

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

§ 11
Anmälningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden till
handlingarna:
2011.1185
739
Omsorgsnämnden - Redovisning av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per den 30 september
2011.
2011.1189
700
Socialnämnden- Rapport för period från och med den 1 juli 2011 till och med
den 30 september 2011 över icke verkställda gynnande beslut.
2011.5884
Eva Akesson- Tackkort från Eva Akesson, nyutnämnd rektor för Uppsala
universitet.

Ordföranden anmäler att utbildning i målstyrning kommer att äga rum den 27
februari 2012 kl. 15.30- 18.15 i sal2 i Norra station. Särskild inbjudan kommer att
sändas ut.
Kyrkorådets ordförande Eva Andersson inbjuder till samkväm. Ordföranden
tackar för inbjudan.

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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