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Diarienummer

2009-09-28
2009/712 101

§ 99

Fråga angående ytterligare utförsäljning av äldreomsorgsbostäder
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Rolf Delcomyn (S) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
ytterligare utförsäljning av äldreomsorgsbostäder.
Urban Widmark (M) besvarar frågan idag.
Rolf Delcomyn (S) tackar för svaret.
________________
Sänt till
RD
UW
Bilaga. Frågan

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-28
2009/173 007

§ 100

Revisionsrapport ”Granskning av pensionsmedelsförvaltningen” – svar
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunstyrelsen har antagit ekonomistabens svar som sitt eget och översänt
det till revisorerna. Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna.
Yrkande

Revisionens ordförande Nils Olof Sennmalm kommenterar svaret.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har granskat pensionsmedelsförvaltningen 2008 och har en del synpunkter.
Kommunledningskontorets ekonomistab har upprättat ett svar över lämnade synpunkter.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 152
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar som sitt eget och översänder det till revisorerna.
Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-17 § 175 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar till revisionen som sitt eget.
____________________
Sänt till:
revisionen
klk – ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-28
2009/480 042

§ 101

Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2008 – svar
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunstyrelsen har antagit ekonomistabens svar som sitt eget och översänt det till
revisorerna. Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna.
Yrkande

Revisorernas ordförande Nils Olof Sennmalm kommenterar svaret.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har granskat årsredovisning 2008 och har lämnat synpunkter. Kommunledningskontorets ekonomistab har upprättat ett svar över lämnade synpunkter.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 153
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar som sitt eget och översänder det till revisorerna.
Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-17 § 176 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar svaret till revisionen som sitt eget.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), och Tommy Nilsson, (S) yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
revisionen
klk – ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-28
2009/299 007

§ 102

Revisionsrapport om granskning av omsorgstyngd och bemanning – svar
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunstyrelsen har antagit omsorgsnämndens svar som sitt eget och översänt det till
revisorerna. Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna.
Yrkande

Revisor Börje Fasth kommenterar svaret.
Beskrivning av ärendet

Revisorerna har granskat omsorgsnämnden beträffande omsorgstyngd och bemanning.
Omsorgsnämnden har enligt § 101/2009 svarat på revisorernas synpunkter och angett
åtgärder de avser vidta.
Kommunledningskontoret föreslår att omsorgsnämndens svar ska utgöra svar över rapporten.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 158
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar som sitt eget och översänder det till revisorerna.
Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 186 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Granskningsrapporten anses besvarad med kommunstyrelsens förslag och omsorgsnämndens svar § 101/2009 och överlämnas till revisorerna.
____________________
Sänt till:
Revisorerna
On

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-28
2009/476 026

§ 103

Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid godkänns och börjar gälla från och med den 16
november 2009.
I samband med att rökfri arbetstid införs ska arbetsgivaren erbjuda tobaksavvänjning till
den som vill sluta röka.
Förslag till hur riktlinjerna även ska kunna tillämpas på de kommunala bolagen ska utarbetas.
Kommunfullmäktige beslutar ge Barn-och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till regelverk för rökfri arbetstid/skoltid
för såväl grundskolan som gymnasieskolan i Hässleholms kommun
Yrkande

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lägger följande
tilläggsyrkande: ”Kommunfullmäktige beslutar ge Barn-och utbildningsnämnden uppdrag att utreda och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till regelverk för
rökfri arbetstid/skoltid för såväl grundskolan som gymnasieskolan i Hässleholms kommun. ”Kristina Lind (KD) instämmer i yrkandet liksom Per-Åke Purk (V), Rickard
Bernsheim (M), Irene Nilsson (S), Tommy Nilsson (S), Johan Berglund (M).
Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag
röstar ja. Den som vill avslå det röstar nej.
57 ja-röster och 4 nej-röster avges.Se bilaga KF § 103.
Därefter ställer ordföranden proposition på dels bifall och dels avslag på Robin
Gustavssons tilläggsyrkande och finner det bifallet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-28
2009/476

026

Forts § 103
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

I ett upprop från Sveriges Kommuner och Landsting uppmanas kommuner att följa
landstingens initiativ att införa en stödjande miljö där arbetstiden är rökfri.
Då vi inom Hässleholms kommun aktivt verkar för att utveckla det hälsofrämjande arbetet är det inte längre förenligt att tillåta rökning på arbetstid. Frågan har diskuterats i
KS AU den 2 juni 2008, presenterats i kommunens centrala samverkansgrupp samt diskuterats vid ett seminarium om rökfri arbetstid den 20 november 2008.
Efter det att KS vid årsskiftet införde rökfria entréer, fönster och friskluftsintag vill vi
nu ta nästa steg och upprätta en kommunövergripande riktlinje, inkluderande bolagen,
gällande rökfri arbetstid.
Hässleholm kommun bedriver sedan några år tillbaka ett framgångsrikt och i många
stycken unikt arbete för att utveckla en hälsofrämjande organisation. I kommunens personalpolicy anges ”Personalpolitiken skall främja kommunens verksamhet och bidra till
utveckling och effektivitet”. Vidare sägs det att ”Arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt och inriktas på förebyggande och hälsobefrämjande insatser som leder till god
hälsa”. För att öka andelen långtidsfriska inom kommunen är en minskning av rökning
väsentlig då det är den enskilt största påverkbara risken för ohälsa.
Enligt olika rapporter som bland annat Folkhälsoinstitutet står bakom framgår det att tre
av fyra rökare egentligen vill sluta röka. Ett av de mest framgångsrika sätten att minska
rökning bland befolkningen är att begränsa möjligheten att röka. På samhällsnivå har
man de senaste åren tagit stora kliv framåt och fått stor acceptans för rökfria miljöer
bland annat genom att restauranger och krogar blivit rökfria.
Med anledning av detta och för att tydligt visa att vi som arbetsgivare vill skapa möjligheter för personalen att förbättra eller bibehålla sin hälsa, önskar vi upprätta en
kommunövergripande riktlinje gällande rökfri arbetstid.
Tobak är ett av de största hoten mot människors hälsa. Många sjukdomar är förknippade med rökning, däribland cancer, hjärt-kärlsjukdom och KOL. Förutom att ge svåra
sjukdomar är nikotin dessutom starkt beroendeframkallande och sänker konditionsförmågan.
Att sluta röka är ett personligt beslut som arbetsgivaren inte kan påtvinga någon anställd. Genom att införa rökfri arbetstid kan arbetsgivaren däremot aktivt möjliggöra
och underlätta för ett rökfritt liv under en stor del av dagen.
Härmed skärper man också arbetsgivarens befintliga ansvar för att arbetstagare, mot sin
vilja, utsätts för tobaksrök.
Utöver detta kan läggas till ytterligare värden, bland annat att såväl besökare som vårdtagare, elever med flera inte ska behöva utsättas för tobaksrök. Kommunen kan på
Justering

Utdraget bestyrkes
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2009/476 026
Forts § 103
detta sätt även vara ett gott exempel gentemot andra företag i samhället för hur medarbetares hälsa och arbetskapacitet kan ökas.
Vi ställer oss även bakom det nationella folkhälsoarbetet med rökfria miljöer. Rökfria
miljöer spelar en viktig roll för att minska antalet rökare och rökningens skadeeffekter
samt motverka antalet nya rökare. En rökfri arbetstid minskar även återfallsrisken för
tidigare rökare.
Det har diskuterats om även snus ska omfattas, så kallad tobaksfri arbetstid. Eftersom
snuset inte påverkar omgivningen på samma sätt som rökning och för att det vetenskapliga underlaget kring hälsorisker inte är så starkt som för rökning, anser vi det inte i
dagsläget motiverat att införa tobaksfri arbetstid. Däremot är det självklart att de snusare som önskar hjälp med att sluta snusa ska erbjudas samma stöd som rökare får.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 150
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid godkänns och börjar gälla från och med den 16
november 2009.
I samband med att rökfri arbetstid införs ska arbetsgivaren erbjuda tobaksavvänjning till
den som vill sluta röka.
Förslag till hur riktlinjerna även ska kunna tillämpas på de kommunala bolagen ska utarbetas.
Yrkanden
Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Peter Groth (MP), Lars-Göran Wiberg (C), Tommy Nilsson (S), John Bruun (FP),
Mikael Björklund (FV) och Robin Gustavsson (KD), Per-Åke Purk (V) och Pär Palmgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Robin Gustavsson yrkar även att om det är möjligt ska förslaget avse rökfri tid för skolelever.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på arbetsutskottets förslag
och finner det bifallet.
Reservation
Patrik Jönsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-28
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-17 § 172 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid godkänns och börjar gälla från och med den 16
november 2009.
I samband med att rökfri arbetstid införs ska arbetsgivaren erbjuda tobaksavvänjning till
den som vill sluta röka.
Förslag till hur riktlinjerna även ska kunna tillämpas på de kommunala bolagen ska utarbetas.
____________________
Sänt till:
klk – personalstab

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 104

Kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning –
upphävande av kommunfullmäktiges beslut
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva av kommunfullmäktige 1998-03-30 § 27
antagna bestämmelser för kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning från och med 2009-11- 01.
2. Ansökningar inkomna från och med detta datum prövas inte.
3. Ansökningar inkomna till och med 2009-10-31 ska prövas och kan, om bidrag är
berättigat, komma att utbetalas senast 2 år efter beslutsdatum.
4. Miljönämndens reglemente ändras i § 3 med anledning av ovanstående beslut.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommunfullmäktige antog 1998-03-30, § 27, ”Bestämmelser för kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning”. De första bestämmelserna i
denna fråga antogs av sammanläggningsdelegerade den 17 december 1973 och en revidering skedde den 25 november 1991. Ansvaret för administrationen av dessa bidrag
har lagts på miljönämnden. I miljönämndens budget finns 120 000 kronor (2009) avsatt
för ändamålet. Om denna summa inte räcker så kan underskottet regleras i bokslutet
varje år eftersom det är en verksamhet som miljönämnden inte själv kan påverka omfattningen av.
Miljönämnden har liksom alla andra nämnder fått i uppdrag att se över vilka verksamheter och kostnader som kan tas bort utan alltför vittgående konsekvenser och ser borttagande av kommunala bidrag till VA som en möjlig lösning.
Hässleholms kommun är unikt generös med utbetalning av kommunala bidrag för anordnande av enskilda VA-anläggningar. Med ökade reningskrav på enskilda avlopp och
förhållandevis låga anslutningsavgifter till kommunalt avlopp finns det stor risk att betydande belopp framöver måste utbetalas. Detta ska då vägas mot andra angelägna
kommande uppdrag.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 104
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2009-06-16.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 156
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva av kommunfullmäktige 1998-03-30 § 27
antagna bestämmelser för kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning från och med 2009-11- 01.
2 Ansökningar inkomna från och med detta datum prövas inte.
3 Ansökningar inkomna till och med 2009-10-31 ska prövas och kan, om bidrag är
berättigat, komma att utbetalas senast 2 år efter beslutsdatum.
4 Miljönämndens reglemente ändras i § 3 med anledning av ovanstående beslut.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 181 beslutar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1

2
3
4

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva av kommunfullmäktige 1998-03-30 § 27
antagna bestämmelser för kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning från och med 2009-11- 01.
Ansökningar inkomna från och med detta datum prövas inte.
Ansökningar inkomna till och med 2009-10-31 ska prövas och kan, om bidrag är
berättigat, komma att utbetalas senast 2 år efter beslutsdatum.
Miljönämndens reglemente ändras i § 3 med anledning av ovanstående beslut.

____________________
Sänt till:
Mn
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 105

Motion angående terapihundar i äldreomsorgen – svar
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls med hänvisning till omsorgsnämndens beslut § 75/2009 och med
kompletteringen att hänsyn ska tas till arbetsmiljön och risken för allergier.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) tackar för svaret på motionen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD) har i motion begärt att omsorgsnämnden skulle få i uppdrag att utreda hur en verksamhet med terapihundar ska kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Hässleholm.
Omsorgsnämnden har besvarat motionen enligt § 75/2009. Motionen föreslås besvarad
med att verksamhet med terapihundar i form av besökshundar ska prövas vid Kaptensgården och Lyckåsa, med start hösten 2009 och utvärdering 2010. Ansvarig ska vara
enhetschefen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen besvaras med omsorgsnämndens beslut
och att omsorgsnämnden även beaktar arbets- och vistelsemiljön bland annat beträffande risken för allergier.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 157
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen bifalls med hänvisning till omsorgsnämndens beslut § 75/2009 och med
kompletteringen att hänsyn ska tas till arbetsmiljön och risken för allergier.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 185 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen bifalls med hänvisning till omsorgsnämndens beslut § 75/2009 och med
kompletteringen att hänsyn ska tas till arbetsmiljön och risken för allergier.
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Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.
____________________
Sänt till:
On
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 106

Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark – antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändring avseende kommunal författningssamling ”Taxa för upplåtelse av
torgplatser samt annan offentlig plats” – trottoarservering, daterad 2009-05-18, antas.
Taxan gäller från och med 2009-11-01.
Yrkande

Pär Palmgren (M) yrkar att taxan ska gälla från och med 2009-11-01.
Omröstning

Ordföranden frågar dels på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner det bifallet.
Därefter ställer han proposition på Pär Palmgrens tilläggsyrkande och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har upprättat ett nytt förslag angående taxa för uteservering och
upplåtelse av offentlig platsmark.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 161
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändring avseende kommunal författningssamling ”Taxa för upplåtelse av
torgplatser samt annan offentlig plats” – trottoarservering, daterad 2009-05-18, antas.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 190 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:

Justering
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319

Forts § 106
Förslag till ändring avseende kommunal författningssamling ”Taxa för upplåtelse av
torgplatser samt annan offentlig plats” – trottoarservering, daterad 2009-05-18, antas.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs
Bilaga. Taxan

Justering

Utdraget bestyrkes
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2009/577 026

§ 107

Hälsopolicy för Hässleholms kommun
Beslut

Kommunfullmäktigs beslut:
Hälsopolicy för Hässleholms kommun antas.
Beskrivning av ärendet

Ärendet har bearbetats i kommunens organisation och behandlats i förhandlingsutskottet (2009-04-17) och i centrala samverkansgruppen (2009-06-05). Hälsopolicyn avses
vara en del av kommunens personalpolicy och ämnar beskriva Hässleholms kommuns
viljeriktning och vision gällande hälsofrämjande verksamhet för organisationens
medarbetare.
Hässleholms kommun bedriver sedan några år tillbaka ett betydelsefullt arbete för att
utveckla god hälsa bland organisationens medarbetare. I kommunens personalpolicy
anges ”Personalpolitiken skall främja kommunens verksamhet och bidra till utveckling
och effektivitet”. Vidare sägs det att ”Arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt och inriktas på förebyggande och hälsobefrämjande insatser som leder till god hälsa”.
En framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet är beroende av medarbetarnas
hälsa och arbetsglädje, vilket gör det hälsofrämjande arbetet mycket viktigt. Det hälsofrämjande arbetet är även en viktig strategisk fråga då det handlar om den framtida
kompetensförsörjningen. För att tydliggöra det hälsofrämjande arbetet har personalenheten tagit fram en hälsopolicy för Hässleholms kommun.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 164
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hälsopolicy för Hässleholms kommun antas.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-12 § 193 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hälsopolicy för Hässleholms kommun antas.
____________________
Sänt till:
klk – personalstab
kfs
Justering

Utdraget bestyrkes
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2008/441 101

§ 108

Motion om nolltolerans mot gatuvåld - svar
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande antas som svar på motionen.
Yrkandet om ställningstagandet för nolltolerans mot gatuvåld bifalls.
Yrkande

Rolf Delcomyn (S) tackar för svaret.
Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till Barn- och utbildningsnämndens svar.
Irene Nilsson (S), och John Bruun (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Irene Nilsson (S) och Rolf
Delcomyn (S) angående nolltolerans mot gatuvåld till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Motionärerna yrkar på att Hässleholms kommun tar beslut om
nolltolerans mot gatuvåldet och att samarbete ska sökas med Region Skåne och polisen
för att i samverkan inleda ett preventivt informationsarbete riktat mot ungdomar i skolåldern.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och bifaller yrkandet om nolltolerans mot gatuvåld. Nämnderna har också yttrat sig över på
vilket sätt samverkan med Region Skåne och polisen ske och kan fördjupas för att motverka och förebygga våld i samhället.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 170
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande antas som svar på motionen.
Bifaller yrkandet om ställningstagandet för nolltolerans mot gatuvåld.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 202 beslutar att föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

Justering

Utdraget bestyrkes
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101

Forts § 108
Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande antas som svar på motionen.
Bifaller yrkandet om ställningstagandet för nolltolerans mot gatuvåld.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) bifaller förslaget.
__________________
Sänt till:
Sn
Bun
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 109

Redovisning av kommunal medfinansiering
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Bidrag till medfinansiering av statlig och regional infrastruktur ska tas upp som tillgångspost i den kommunala balansräkningen.
2. Bidraget ska skrivas av under den medfinansierade tillgångens bedömda nyttjandeperiod, dock högst 15 år.
3. De nya reglerna avseende medfinansiering tillämpas för beslut som är tagna efter den
28 februari 2009.
Beskrivning av ärendet

I Hässleholms kommuns kommande budgetarbete kommer ett flertal projekt att aktualiseras som kräver en samfinansiering mellan Hässleholms kommun och staten eller Region Skåne. Några av dessa projekt kan vara ny trafikplats på riksväg 21 i anslutning till
kommunens nya industriområde (Hässleholm Nord), gångtunnel under järnvägen i Sösdala, gång- och cykelvägar samt ombyggnad av perronger i våra samhällen där Pågatåg
och Öresundståg ska stanna i framtiden.
Med nuvarande rekommendationer till lagen om kommunal redovisning ska bidrag till
medfinansiering av infrastrukturinvesteringar som ägs av någon annan än kommunen
redovisas som en kostnad i kommunens resultaträkning. Skälet till detta är att den tillgång som bidraget ska finansiera inte kontrolleras av kommunen (bidragsgivaren), varför ett grundläggande kriterium för vilka tillgångar som ska redovisas i balansräkningen
inte är uppfyllt.
När en överenskommelse gjorts om en kommunal medfinansiering av till exempel en
statlig infrastruktur ska kommunens resultat, med nuvarande lagstiftning, belastas med
hela åtagandet. Det ligger i sakens natur att om medfinansiering är aktuellt är det som
regel fråga om betydande belopp, varför ett beslut om medfinansiering kan medföra att
ett resultatmässigt underskott uppkommer. Enligt kommunallagens balanskrav ska ett
negativt resultat regleras, det vill säga det egna kapitalet återställas inom tre år, såvida
det inte finns synnerliga skäl att underlåta återställningen.
När Hässleholms kommun nu står inför viktiga beslut om betydande medfinansiering av
stora infrastrukturinvesteringar kan det inte vara rimligt att hela denna medfinansiering
ska belasta det aktuella årets resultaträkning. Det är därför viktigt att finna en redovisningslösning som ger en rättvisande bild av vad en medfinansiering faktiskt innebär.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 109
Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag
att överväga frågor om kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur och hur
dessa frågor kan tas om hand inom ramen för gällande lagstiftning. Till särskild utredare förordnades kommunalrådet i Enköpings kommun, Åke Hedén. Utredaren har
överlämnat sitt (och experterna i utredningen) betänkande Redovisning av kommunal
medfinansiering (SOU 2009:21). Regeringen har därefter överlämnat sin proposition
2008/09:228 till riksdagen. Förslaget till beslut är att riksdagen antar regeringens förslag till ”lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning”. Ärendet är
planerat för beredning i Finansutskottet den 13 oktober 2009. Något datum för behandling i kammaren finns ännu inte.
Ekonomistabens förslag till kommunfullmäktiges beslut överensstämmer i stort sätt
med utredarens och propositionens förslag. Det som i princip avviker är att orden ”och
regional” har lagts till i punkt 1 i beslutsförslaget. Det måste anses som rimligt att även
medfinansiering av regional infrastruktur, som till exempel ombyggnad av järnvägsperronger för framtida tågstopp, ska innefattas av det nya regelverket som ska gälla i
Hässleholms kommun.
Ur redovisningssynpunkt bör man beakta förslaget om medfinansiering som en alldeles
speciell företeelse i den kommunala ekonomin. Syftet med att redovisningsmässigt
hantera medfinansieringen på samma sätt som en investering är att medfinansieringen i
mycket har samma egenskaper, nämligen en initial utgift som säkerställer tillkomsten
av en resurs som ger nytta under en lång tid. Genom att medfinansieringen hanteras i
likhet med andra investeringar blir det naturligt att i planerings- och budgetsammanhang ta med åtagandet i investeringsbudgeten.
När beslut är taget om bidrag till statlig, och i Hässleholms fall, till regional infrastruktur ska beloppet redovisas på en särskild rad i kommunens balansräkning. I en särskild
not i balansräkningen ska det för varje enskilt projekt framgå vad bidraget avser, det
sammanlagda bidraget, hur mycket av bidraget som upplösts och i balansräkningen
upptaget belopp. Det i balansräkningen upptagna bidraget ska med årliga enhetliga belopp upplösas under 15 år.
Regeringens förslag är att ändring i lagen om kommunal redovisning träder i kraft den 1
januari 2010. Bestämmelserna ska enligt propositionen tillämpas i fråga om bidrag till
statlig infrastruktur som har beslutats efter den 28 februari 2009.
Med ovanstående beslutsförslag och redovisningsmetod påverkas inte de nuvarande
reglerna för balanskravet eller tillämpningen av synnerliga skäl.
_____
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Utdraget bestyrkes
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Forts § 109
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 172
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Bidrag till medfinansiering av statlig och regional infrastruktur ska tas upp som tillgångspost i den kommunala balansräkningen.
2. Bidraget ska skrivas av under den medfinansierade tillgångens bedömda nyttjandeperiod, dock högst 15 år.
3. De nya reglerna avseende medfinansiering tillämpas för beslut som är tagna efter den
28 februari 2009.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 204 beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Bidrag till medfinansiering av statlig och regional infrastruktur ska tas upp som tillgångspost i den kommunala balansräkningen.
2. Bidraget ska skrivas av under den medfinansierade tillgångens bedömda nyttjandeperiod, dock högst 15 år.
3. De nya reglerna avseende medfinansiering tillämpas för beslut som är tagna efter den
28 februari 2009.
_____________________
Sänt till:
klk – ek.chef
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§ 110

Överflyttning av tekniska kontorets verksamhet till aktiebolag
mm
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Den av kommunfullmäktige den 15 juni 2009, § 75, beslutade organisationsförändringen av tekniska kontoret skall träda i kraft den 1 juli 2010.
2. Tekniska kontorets verksamhet, i den utsträckning som framgår nedan under rubriken Ärendebeskrivning, överflyttas per den 1 juli 2010 till ett av kommunen helägt
aktiebolag.
3. Tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsen ges i uppdrag att för
kommunfullmäktige senast den 29 mars 2010 lägga fram förslag till bolagsordning
och ägardirektiv för bolaget, samt förslag till slutreglering mellan kommunen och
bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal.
4. Kommunfullmäktige skall välja styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolaget
under våren 2010.
5. Tekniska nämnden avvecklas per den 1 juli 2010 och att kvarvarande uppgifter
överflyttas till kommunstyrelsen.
6. Det under kommunstyrelsen per den 1 juli 2010 skall inrättas ett tekniskt utskott.
7. Uppdra åt tekniska kontoret att genast påbörja arbetet med att upprätta och ingå avtal med förvaltningarna avseende leverans av tjänster från den i punkt 2 beskrivna
verksamheten.
8. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen fatta nödvändiga beslut för bolagsbildningens
genomförande.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 (40)

Diarienummer

2009-09-28
Forts. § 110

2009/589 001
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar avslag på förslaget i sin helhet. I detta instämmer Patrik
Jönsson (SD), Benny Petersson (S), Per-Åke Purk (V), Lena Wallentheim (S)
Pär Palmgren (M) yrkar att tiden för genomförande av organisationsförändringen i
punkt 1 ska vara 1 juli 2010 och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Pär Palmgrens
tilläggsyrkande. I detta instämmer Lars-Göran Wiberg (C), John Bruun (FP) och Robin
Gustavsson (KD).
Peter Groth (MP) yrkar bifall till punkt 1 med Pär Palmgrens tilläggsyrkande men avslag på punkterna 2-8.
Omröstning

Ordföranden ställer först beträffande punkt 1 proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels Pär Palmgrens yrkande och dels på avslagsyrkandet och finner Pär
Palmgrens yrkande bifallet.
Votering begärs.
För att få fram ett motförslag i voteringen ställer ordföranden proposition på dels
kommunstyrelsens förslag och dels avslagsyrkandet och finner avslagsyrkandet bifallet.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller Pär Palmgrens yrkande röstar ja. Den som vill avslå det röstar nej.”
33 ja-röster och 27 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta. Se bilaga KF § 110.
Därefter ställer ordföranden beträffande punkterna 2-8 proposition på dels bifall till
framlagt förslag och dels avslag på detsamma och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag
beträffande punkterna 2-8 röstar ja. Den som vill avslå det röstar nej.
33 ja-röster och 27 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta. Se bilaga KF § 110.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden.
Beskrivning av ärendet

1. Inledning
En kommuns väsentligaste uppgifter och ansvar brukar kallas kärnverksamhet. Exempel
på sådan verksamhet är utbildning, vård och omsorg, men även tillväxtpolitiska frågor,
trafiksäkerhet och frågor som gäller kultur och fritid samt myndighetsutövning.
Övergripande och strategiska frågor och teknisk försörjning liksom lokalförsörjning är
också prioriterade kommunala ansvarsområden.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 (40)

Diarienummer

2009-09-28
2009/589 001
Forts § 110
Kraven på kommunens kärnverksamhet ökar i en snabbare takt än de ekonomiska möjligheterna att finansiera dem. Några exempel på sådana drivande krav är att medborgarnas krav och förväntningar ökar, att andelen äldre och andra omsorgsbehövande blir
högre, att kvalitetskraven inom utbildningssektorn ökar liksom valmöjligheterna att utbilda sig hos privata utbildare eller i annan kommun, samt även det förhållandet att antalet invånare i kommunen stiger.
De ökade kraven på kommunens kärnverksamhet innebär i sin tur att behovet av tydliga
prioriteringar och kraven på kostnadseffektivitet ökar.
Ovanstående resonemang leder fram till följande frågeställningar:


Kommunens behov av ökade ledningsresurser och fokusering på kärnverksamheter.



Kommunens möjligheter att minska kostnaderna för den interna servicen för att i
motsvarande utsträckning kunna förstärka kärnverksamheterna.



Möjligheten att öka professionalismen i serviceleveranserna för att ytterligare
stärka kärnverksamheternas förmåga och prestation.

Det förslag på ny organisation av tekniska kontoret som kommunfullmäktige fattade
beslut om den 15 juni 2009, innebär ett rationellare hanterande av kommunens stödoch servicefunktioner genom att dessa funktioner samlas på ett ställe. Rationaliseringen
frigör ökade resurser för kärnverksamheterna.
För att samarbetet skall kunna fungera på ett affärsmässigt sätt skall mellan tekniska
kontoret och de olika förvaltningarna utarbetas och ingås avtal om önskad leverans av
olika former av stöd och service. Detta är också en förberedelse för nästa steg, det vill
säga bolagiseringen.
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2009 var ett principbeslut, genom vilket ett utvidgat ansvarsområde för tekniska nämnden fastställdes. Någon tidpunkt för när den
nya organisationen skulle gälla bestämdes inte i samband med beslutet. Med hänsyn till
nedanstående förslag och tidplan gällande överflyttning av verksamheten till aktiebolag,
är det lämpligt att det nya ansvarsområdet för tekniska nämnden skall gälla från och
med den 1 januari 2010.
1.2 Överflyttning av verksamheten till aktiebolag
I syfte att ytterligare öka effektiviteten och rationaliteten i stöd- och serviceleveranserna
skall ett helägt kommunalt aktiebolag bildas. Till bolaget förs större del av ovan beskriven stöd- och serviceverksamhet inklusive större del av personalen samt de avtal som
ingåtts med de olika förvaltningarna. Stöd- och serviceleveranserna skall ske enligt de
avtal som skall upprättas mellan respektive förvaltning och tekniska kontoret och som,
vad gäller tekniska kontorets del, tas över av bolaget.
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Forts § 110
Ägardirektiven skall utformas på så sätt att det tydligt framgår att bolaget har till ändamål att ägna sig åt verksamhet som dittills utförts av kommunen. – Bolaget skall vid
bolagiseringen inte förvärva fast egendom av kommunen.
Huvuddelen av verksamhet och personal på tekniska kontoret skall överföras till aktiebolaget. Viss personal skall dock av skäl som framgår nedan (kapitel 3) vara kvar.
1.3 Tidplan
Bildandet av ett helägt, kommunalt aktiebolag kan ske parallellt med införandet av ny
organisation av tekniska kontoret. Överföringen av verksamheten till aktiebolaget föreslås ske per den 1 juli 2010.
2. Avveckling av tekniska nämnden
All verksamhet skall, såsom ovan anförts, inte överföras till ett aktiebolag. Inom tekniska nämndens ansvarsområde finns myndighetsuppgifter, såsom främjandet av god
trafiksäkerhet och en god trafikmiljö, lokala trafikföreskrifter, ärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, upplåtelse av gatumark m m. Uppgifter av detta slag skall
förbli hos kommunen. Handläggningen av dessa uppgifter sker idag i stort sett uteslutande på delegation av tjänstemän på tekniska kontoret. Det bedöms att de uppgifter
som det ankommer på tekniska nämnden att hantera efter bolagiseringen är av så liten
omfattning att de lämpligen istället kan handhas av kommunstyrelsen, eventuellt genom
ett särskilt utskott. Tekniska nämnden kan därför avvecklas, vilket föreslås ske vid
samma tidpunkt som verksamhet överflyttas till aktiebolaget.
3. Förvaltningsorganisation efter bolagisering
Efter genomförd bolagisering kommer det fortfarande att finnas behov av en organisatorisk enhet, som huvudsakligen får strategiska uppgifter, beställar-/ kontrolluppgifter
och myndighetsfunktioner. Strategiska uppgifter är sådana som har en ägardimension,
till exempel ägarstrategiska beslut för fastigheter, kommunal infrastruktur och remissinstans gällande frågor inom f.d. tekniska kontorets verksamhetsområde. Denna verksamhetsdel kommer också att utgöra kommunledningens stödresurs för strategiska frågor vad gäller kommunens tekniska kompetens. Alla myndighetsfunktioner som innebär
att kommunen har ett tillsyns- och/eller tillståndsansvar enligt lag eller förordning, exempelvis trafikreglering, föreslås också finnas kvar inom tekniska kontoret. Det kommer också att vara av största vikt att en kompetens- och resursmässigt riktigt dimensionerad beställarfunktion finns där.
4. Facklig samverkan
Information enligt MBL § 19 till fackliga företrädare har lämnats den 31 mars 2009.
Förhandling enligt MBL § 11 har skett den 8 april 2009 och enligt § 14 den 24 april
2009, då förhandlingarna förklarades avslutade. En riskbedömning har gjorts den 18
maj 2009.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-02 § 173
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
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Forts § 110
1

Den av kommunfullmäktige den 15 juni 2009, § 75, beslutade organisationsförändringen av tekniska kontoret skall träda i kraft den 1 januari 2010.

2

Tekniska kontorets verksamhet, i den utsträckning som framgår nedan under rubriken Ärendebeskrivning, överflyttas per den 1 juli 2010 till ett av kommunen helägt
aktiebolag.

3

Tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsen ges i uppdrag att för
kommunfullmäktige senast den 29 mars 2010 lägga fram förslag till bolagsordning
och ägardirektiv för bolaget, samt förslag till slutreglering mellan kommunen och
bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal.

4

Kommunfullmäktige skall välja styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolaget
under våren 2010.

5

Tekniska nämnden avvecklas per den 1 juli 2010 och att kvarvarande uppgifter
överflyttas till kommunstyrelsen.

6

Det under kommunstyrelsen per den 1 juli 2010 skall inrättas ett tekniskt utskott.

7

Uppdra åt tekniska kontoret att genast påbörja arbetet med att upprätta och ingå avtal med förvaltningarna avseende leverans av tjänster från den i punkt 2 beskrivna
verksamheten.

8

I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen fatta nödvändiga beslut för bolagsbildningens
genomförande.

Yrkanden
Tommy Nilsson (S) yrkar avslag på ärendet. I detta instämmer Patrik Jönsson (SD) och
Per-Åke Purk (V).
Peter Groth (MP) yrkar bifall till p 1 och avslag på p 2-8.
Omröstning
Ordföranden ställer beträffande punkt 1 proposition på dels bifall och dels avslag på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition ställs: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja.
Den som avslår det röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena
Olsson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Mikael Björklund (FV), Peter
Groth (MP), Urban Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Margareta Axelsson (S), Per-Åke Purk (V), Patrik Jönsson (SD).

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer
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2009/589 001
Forts § 110
Ordföranden ställer därefter beträffande punkterna 2-8 proposition på dels bifall och
dels avslag på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag
röstar ja. Den som avslår det röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena
Olsson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Mikael Björklund (FV), Urban
Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Margareta Axelsson (S), Per-Åke Purk (V), Peter Groth (MP) och Patrik Jönsson (SD).
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-19 § 205 beslutar att föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Den av kommunfullmäktige den 15 juni 2009, § 75, beslutade organisationsförändringen av tekniska kontoret skall träda i kraft den 1 januari 2010.
2. Tekniska kontorets verksamhet, i den utsträckning som framgår nedan under rubriken Ärendebeskrivning, överflyttas per den 1 juli 2010 till ett av kommunen helägt
aktiebolag.
3. Tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsen ges i uppdrag att för
kommunfullmäktige senast den 29 mars 2010 lägga fram förslag till bolagsordning
och ägardirektiv för bolaget, samt förslag till slutreglering mellan kommunen och
bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal.
4. Kommunfullmäktige skall välja styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolaget
under våren 2010.
5. Tekniska nämnden avvecklas per den 1 juli 2010 och att kvarvarande uppgifter
överflyttas till kommunstyrelsen.
6. Det under kommunstyrelsen per den 1 juli 2010 skall inrättas ett tekniskt utskott.
7. Uppdra åt tekniska kontoret att genast påbörja arbetet med att upprätta och ingå avtal med förvaltningarna avseende leverans av tjänster från den i punkt 2 beskrivna
verksamheten.
8. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen fatta nödvändiga beslut för bolagsbildningens
genomförande.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Yrkande
Tommy Nilsson, (S) yrkar avslag på ärendet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på dels bifall och dels avslag på framlagt förslag och finner det bifallet.
Votering begärs
Ordförande ställer följande voteringsproposition: ”Den som bifaller förslaget röstar ja
och den som avslår förslaget röstar nej”. 2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Urban Widmark, (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar ja och Tommy Nilsson (S) röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson, (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______________________
Sänt till:
samtliga förvaltningar/nämnder

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 111

Delårsrapport för kommunen per 2009-06-30 och helårsprognos för 2009
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Delårsrapport för kommunen januari - juni samt helårsprognos 2009 godkänns.
Yrkande

Revisionens ordförande Nils Olof Sennmalm kommenterar rapporten.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontorets ekonomistab har sammanställt en delårsrapport för januari –
juni 2009 och gjort en helårsprognos 2009.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 187
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Delårsrapport för kommunen januari - juni samt helårsprognos 2009 godkänns.
_____________________
Sänt till:
klk - ekstab

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 112

Bolagens delårsrapporter för januari – juni samt helårsprognoser 2009
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Bolagens delårsrapporter för januari – juni samt helårsprognoser för 2009 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontorets ekonomistab har sammanställt bolagens delårsrapport för
januari – juni 2009 och gjort en helårsprognos 2009.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 188
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullfullmäktige följande beslut
Bolagens delårsrapporter för januari – juni samt helårsprognoser för 2009 godkänns.
______________
Sänt till:
klk - ekstab

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

32 (40)

Diarienummer

2009-09-28
2009/591 102

§ 113

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ronny Hult (S) Pl 2519, 288 93 Nävlinge, utses till ny huvudman i Sparbanksstiftelsen
Vinslöv till och med årsstämman 2013.
Beskrivning av ärendet

Katarina Brännlund (S) har avsagt sig uppdraget som huvudman i Sparbanksstiftelsen
Vinslöv.
_____
Kommunfullmäktige 2009-08-31 § 96
Beslut
- Avsägelsen godkänns.
- Valet bordläggs.
___________________
Sänt till
Sparbanksstiftelsen Vinslöv
KB
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2009-09-28

§ 114

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Kommunfullmäktige tillskriver länsstyrelsen om att utse ny ersättare.
Ärendebeskrivning

Ricard Aagren (FV) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
_________________
Sänt till
Lst
Pk
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 115

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Kommunfullmäktige tillskriver länsstyrelsen om att utse ny ersättare.
Ärendebeskrivning

Hans Wendel (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och
med 2009-09-14.
______________
Sänt till
Lst
Pk
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

35 (40)

Diarienummer

2009-09-28
2009/701

102

§ 116
Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Valet bordläggs.
Ärendebeskrivning

Christofer Olofsson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden på grund av arbete på annan ort.
____________
Sänt till
CO
Pk
Bun
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 117
Val av ersättare i fritidsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Valet bordläggs.
Ärendebeskrivning

Joakim Wendel (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden från och med
2009-09-30 på grund av flytt från Hässleholms kommun.
_____________
Sänt till
JW
Pk
Frn
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 118

Val av ersättare i socialnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Valet bordläggs.
Ärendebeskrivning

Gertrud Tuvestam (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden från och
med 2009-10-01.
______________
Sänt till
GT
Pk
Sn
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 119
Interpellation angående folkhälsoarbetet i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut

- Interpellationen får ställas.
Ärendebeskrivning

Lena Wallentheim (S) och Irene Nilsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående folkhälsoarbetet i kommunen.
___________
Sänt till

Bilaga. Interpellationen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 120

Motion angående livsmedelspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen, ekonomi- och personalavdelningen.
Ärendebeskrivning

Gösta Johansson (C) och Mats Sturesson ( C) har inlämnat en motion angående livsmedelspolicy.
______________
Sänt till
KS, klk
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 121
Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna:
Tackbrev från borgmästaren i Eckernförde med anledning av besöket i Hässleholm 3-6
september samt välkomnande till Eckernförde i maj 2010.
Ingrid Jägerhed tackar för uppvaktning på sin högtidsdag.

Justering

Utdraget bestyrkes

