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Diarienummer

2009-10-26

Information angående mångfaldsprojekt i Hässleholms kommun
Personalchef Per-Olof Drottler presenterade projektet och dess projektledare Helena
Götesdotter och biträdande projektledare Lorraine Svensson-Watson
Han introducerade även Bengt Myhrman som föreläste om Hässleholm för mångfald.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2009/713 101

§ 122

Interpellation angående folkhälsoarbetet i kommunen
Kommunfullmäktiges behandling

Urban Widmark (M) besvarar interpellationen.
Lena Wallentheim (S) och Irene Nilsson (S) tackar för svaret.
Ärendebeskrivning

Lena Wallentheim (S) och Irene Nilsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående folkhälsoarbetet i kommunen.
_____
Kommunfullmäktige 2009-09-28 § 119
Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationen får ställas.
___________
Sänt till

Bilaga. Interpellationen + svaret.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2009/627 214

§ 123

Södra delen av T4 området, f d kasernområdet – antagande av
detaljplan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande:
Reviderat förslag till detaljplan för södra delen av T4-området, f d kasernområdet,
Hässleholms tätort antas.
Yrkanden

Arne Elowson, byggnadsnämndens ordförande medges lämna uppgifter om planen.
Planen är bantad från 6 hus till 2 hus.
Patrik Jönsson (SD) yrkar återremiss med motiveringen att Officersparken inte bör bebyggas. I andra hand yrkar han avslag på förslaget till beslut.
Per-Åke Purk (V) yrkar återremiss av ärendet.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag. Eller återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall och dels avslag på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig skriftligt mot beslutet.
”Sverigedemokraterna anser att en byggnation ii officersparken förstör en mycket värdefull miljö, både för de boende i området men även för besökande och för de som arbetar där.
Officersparken med sin tillhörande musikpaviljong är helt enkelt en omistlig del av det
kulturarv som det gamla garnisonsområdet utgör för Hässleholm.
Vi anser därför att denna del av detaljplanen skall strykas och ny detaljplan skall utarbetas. Till övriga delar i detaljplanen ställer vi oss positiva.
Med hänsyn till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att ärendet återremitteras i
syfte att ta med ovan nämnda synpunkter i omarbetad detaljplan.”

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2009/627

214

Forts § 123
Beskrivning av ärendet

Förslaget till detaljplan för södra delen av T4-området, f d kasernområdet, har varit utställt under tiden 26 maj – 30 juni 2008. Synpunkter har inkommit och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utlåtande.
Byggnadsnämnden föreslår antagande enligt § 254/2008
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-30 § 190
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Reviderat förslag till detaljplan för södra delen av T4-området, f d kasernområdet,
Hässleholms tätort antas.
Yrkanden
Patrik Jönsson (SD) yrkar återremiss på ärendet, med motiveringen att parken där musikpaviljongen ligger inte ska bebyggas. Om ärendet inte återremitteras yrkar han avslag på det.
Omröstning
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om
det skall återremitteras och finner att det skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter 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.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-09 § 222 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Reviderat förslag till detaljplan för södra delen av T4-området, f d kasernområdet,
Hässleholms tätort antas.
Bilaga. Hur man överklagar.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2009/650 045

§ 124

Kommunal borgen avseende kvarteret Råbocken, Vinslöv

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ingå kommunal borgen såsom för egen skuld på 11
miljoner kronor till AB Hässleholmsbyggen avseende nybyggnation av marklägenheter
i kvarteret Råbocken, Vinslöv.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Med anledning av nybyggnation av marklägenheter på kvarteret Råbocken i Vinslöv,
vill AB Hässleholmsbyggen ha kommunal borgen för lån avseende fastigheten. Lånebeloppet är max 11 miljoner kronor och kommunal borgen önskas för motsvarande belopp.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-30 § 191
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ingå kommunal borgen såsom för egen skuld på 11
miljoner kronor till AB Hässleholmsbyggen avseende nybyggnation av marklägenheter
i kvarteret Råbocken, Vinslöv.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-16 § 228 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ingå kommunal borgen såsom för egen skuld på 11
miljoner kronor till AB Hässleholmsbyggen avseende nybyggnation av marklägenheter
i kvarteret råbocken, Vinslöv.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
_____________________
Sänt till:
HIBAB
Klk – ekonomi- och personalavdelningen
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2009/663 040

§ 125

Åtgärdsplan avseende balanskravsresultatet 2008

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Av det negativa balanskravsresultatet på -28,6 miljoner kronor som uppstod 2008 ska
de 20 miljoner kronor som avser realiserade förluster, på grund av omstrukturering till
nordiska aktier inte återhämtas. De återstående 8,6 miljoner kronorna budgeteras i budget 2010 och får finansieras av det nya tillskottet från staten på 7 miljarder kronor till
kommunerna (cirka 35 miljoner kronor för Hässleholm).
Beskrivning av ärendet

Vid avstämning av balanskravet i årsredovisning 2008 framgick det att balanskravsresultatet uppgick till -28,6 mnkr. Enligt kommunallagen ska det negativa resultatet återställas inom tre år och en åtgärdsplan ska antas av kommunfullmäktige senast sammanträdet efter att delårsrapporten antagits. I det negativa balanskravsresultatet ingick realiserade förluster på 20 mnkr som uppstod under december månad när en övergång
skedde från svenska aktier till nordiska aktier inom pensionskapitalet. Ekonomistaben
bedömer det inte som försvarbart att genomföra eventuella neddragningar i verksamheten till följd av en omstrukturering av tillgångsslag i pensionskapitalet som medför en
realiserad förlust. Därför föreslås inga åtgärder att vidtas för att återhämta detta. Marknadsvärdet på pensionskapitalet har ökat med 31 mnkr under första halvåret 2009.
De återstående 8,6 mnkr (28,6-20,0) som ska återhämtas föreslår ekonomistaben att de
tas under 2010 av de 7 miljarder (cirka 35 mnkr för Hässleholm) som staten tillskjuter
kommunerna tillfälligt under 2010. Det är i detta svåra ekonomiska läge orimligt att definiera speciella åtgärder som ska göras för att återhämta dessa 8,6 mnkr. Kommunen
arbetar just nu med omfattande besparingsuppdrag för att få en budget i balans 20102012. Trots att prognosen i delårsrapporten visar ett överskott på 11 mnkr kan de 8,6
mnkr inte återhämtas under 2009 eftersom balanskravsresultatet prognostiseras till -6,4
mnkr. Detta eventuella negativa balanskravsresultat för 2009 ska återhämtas under
2010-2012. Förslag på åtgärder och återhämtning för detta får tas upp i samband med
diskussioner om budget 2010 och flerårsplan 2011-2012.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-30 § 192
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2009/663

040

Forts § 125
Av det negativa balanskravsresultatet på -28,6 miljoner kronor som uppstod 2008 ska
de 20 miljoner kronor som avser realiserade förluster, på grund av omstrukturering till
nordiska aktier inte återhämtas. De återstående 8,6 miljoner kronorna budgeteras i budget 2010 och får finansieras av det nya tillskottet från staten på 7 miljarder kronor till
kommunerna (cirka 35 miljoner kronor för Hässleholm).

_____________________
Sänt till:
Klk – ekonomistaben

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2008/645 101

§ 126

Motion om cykelväg mellan Vittsjö och Emmaljunga - svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalles vad avser inplanering i investeringsplan för kommunal delfinansiering och att tekniska nämnden därvid får ett uppdrag att förhandla med Vägverket för
ett snabbt genomförande. Motionen avslås vad avser full kommunal finansiering med
hänvisning till att Vägverket äger frågan i egenskap av väghållare.
Yrkanden

Lars Olsson (C) yrkar att svaret på motionen omformuleras.”Motionen bifalles vad avser inplanering i investeringsplan för kommunal delfinansiering och att tekniska nämnden därvid får ett uppdrag att förhandla med Vägverket för ett snabbt genomförande.
Motionen avslås vad avser full kommunal finansiering med hänvisning till att Vägverket äger frågan i egenskap av väghållare.”
Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Lars Olssons yrkande liksom Tommy Nilsson (S),
Robin Gustavsson (KD), Willy Ohlsson (S) och Peter Groth (MP).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Lars
Olssons m. fl. yrkanden och finner Lars Olssons m. fl. yrkanden bifallet.
Beskrivning av ärendet

I motion till kommunfullmäktige från Lena Wallentheim och Helena Malje, båda (S)
yrkas att ”Kommunen omprioriterar i investeringsbudgeten gällande GC-vägar så att
cykelvägen mellan Vittsjö – Emmaljunga genomförs inom de närmaste åren, gärna i
samband med att cykelvägen mellan Bjärnum – Vittsjö anläggs”. Som stöd för sitt yrkande har motionärerna i huvudsak anfört följande. Väg 117 mellan Vittsjö och Emmaljunga är en hårt trafikerad väg med mycket tung trafik. Det är en 90-väg där verklighetens hastighet i de flesta fall överstiger 100 km/h. Sträckan Vittsjö-Emmaljunga har
många smala partier, dålig sikt och smala vägrenar m m. Emmaljunga är starkt sammankopplad med Vittsjö genom skola, idrott, vårdcentral, affärer, bank, bibliotek och
allaktivitetshus, vilket gör att många turer per dag måste genomföras. Kollektivtrafiken
är begränsad och många bilturer blir ett måste. Inte speciellt bra för miljön och inte
heller för folkhälsan. Behovet av en cykelväg är stort både av trafiksäkerhetsskäl och
tillgänglighet. Våra övergripande mål talar om att låta hela kommunen leva, god service
och tillgänglighet för kommunens medborgare.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2008/645

101

Forts § 126
Tekniska nämnden har i yttrande till kommunstyrelsen anfört att nämnden känner till
behovet och stöder önskemålet om utbyggnad av GC-väg mellan Vittsjö och Emmaljunga, att då Vägverket är väghållare av väg 117 anser nämnden att det är Vägverket
som skall finansiera utbyggnaden av GC-vägen samt att Tekniska kontoret kommer att
arbeta för att Vägverket skall prioritera utbyggnaden av GC-vägen. Av nämndens ytt
rande framgår vidare att Vägverket har utarbetat en cykelledsplan för Skåne avseende
perioden 2006 – 2115, men att sträckan Vittsjö – Emmaljunga inte finns med i denna
plan.
Bedömning
Väg 117 i kommunen är statlig väg och förvaltas av Vägverket. Det är därmed, såsom
tekniska nämnden påpekar, verket som har ansvaret för gående och cyklister på vägen.
Det är därför Vägverket som rimligen bör bekosta en GC-väg. Av ovannämnda cykelledsplan framgår att Vägverket uppenbarligen har för avsikt att bygga ut nätet av cykelvägar i Skåne. Tekniska nämndens åtgärd, att arbeta för att aktuell sträcka kommer med
i cykelledsplanen, framstår mot bakgrund av det anförda som en lämplig åtgärd.
Det föreslås därför att motionen avslås.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-30 § 196
Beslut
Motionen avslås, med hänvisning till att Vägverket äger frågan i egenskap av väghållare.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget
”med hänvisning till att Vägverket äger frågan i egenskap av väghållare”. I detta instämmer Robin Gustafsson (KD).
Peter Groth (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Per-Åke Purk (V).
Omröstning
Ordföranden ställer först proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels
avslag på det och bifall till motionen enligt Tommy Nilssons yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande om avslag och bifall till motionen
röstar nej.”
10 ja-röster och 5 nej-röster lämnas.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Rolf Tronäss (M), Lena
Olsson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Torsten Ising (FV), Peter Groth
(MP), Patrik Jönsson (SD), Urban Widmark (M).

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2008/645

101

Forts § 126
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Margareta Sundin (S), Rune Stensby (S),
Margareta Axelsson (S), Per-Åke Purk (V).
Ordföranden ställer därefter proposition på Lars-Göran Wibergs tilläggsyrkande och
finner det bifallet.
Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande. De deltar inte i beslutet om tilläggsyrkandet.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-16 § 235 beslutar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:
Motionen avslås.
Yrkande
Tommy Nilsson (S), yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall och dels avslag på att avslå motionen och
finner att den ska avslås.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå motionen röstar ja och
den som vill bifalla motionen 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.
Bilaga. Motionen
_____________________
Sänt till:
Klk - kommunjurist

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-10-26
2008/12

212

§ 127

Tillägg till översiktsplanen (tema vindkraft)

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Tillägget till Översiktsplan för Hässleholms kommun
”tema vindkraft” med följande ändringar, dels att texten ”Etablering av enstaka verk
skall normalt inte medges.” ska ersätta texten ”Enstaka verk ska samordnas med andra
verk eller, om detta inte går, helt undvikas” på sidorna 5 och 25 och dels att texten ”Senast 2012 skall en utvärdering göras för att tillse att intentionerna i ”Tillägg – Tema
vindkraft” har tillgodosetts.” ska läggas till efter andra stycket på sidan 7, samt att ordet
”inte” ska tas bort från sid 30 näst sista raden.
Jäv

Lars Johnsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet p. g. a. jäv. Förste ersättare
Johan Barnekow (M) har också anmält jäv. Bo Anders Friberg tjänstgör under detta
ärende.
Yrkanden

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer
Robin Gustavsson (KD), Tommy Nilsson (S), Thomas Rasmusson (S), John Bruun (FP)
och Lars-Göran Wiberg (C).
Per-Åke Purk (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag beträffande enstaka
verk.
Peter Groth (MP) yrkar bifall till den ursprungliga lydelsen i planförslaget – Enstaka
verk ska samordnas med andra verk, eller om detta inte går, helt undvikas.
Dessutom lägger han följande tilläggsyrkande: ”Befintliga verksamhetsområden eller
andra områden som redan är störda av annan verksamhet ska prövas för möjlighet till
etablering av vindkraft. Kommande verksamhetsområden ska i detaljplanearbetet aktivt
prövas för lämplighet för etablering av vindraft.
Till planen ska tillföras ett effektmål, som anger en målsättning att det i kommunen ska
produceras en viss mängd vindel, analogt med det nationella målet om en produktion av
30 TWh år 2+15.”
Urban Widmark yrkar dessutom att en redaktionell ändring görs på så sätt att ordet
”inte” ska tas bort från sid 30 näst sista raden.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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2008/12

212

Forts § 127
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag, kommunstyrelsens
förslag med Urban Widmarks yrkande om redaktionell ändring samt
Per-Åke Purks och Peter Groths yrkande och finner Urban Widmarks yrkande bifallet.
Votering begärs.
För att få fram ett motförslag ställer ordföranden proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Per-Åke Purks och Peter Groths yrkande och finner Per-Åke Purks och
Peter Groths yrkande vara utsett till motförslag.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder Urban Widmarks yrkande
röstar ja. Den som stöder Per-Åke Purks och Peter Groths yrkande röstar nej.”
54 ja-röster och tre nej-röster avges. Fyra avstår från att rösta. Se bilaga KF § 127.
Slutligen ställer ordföranden beträffande Peter Groths tilläggsyrkande proposition på
dels bifall och dels avslag och finner det avslaget.
Reservation
Sverigedemokraterna lägger protokollsanteckning. (Bilaga).
Miljöpartiet lägger protokollsanteckning.(Bilaga).
Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har i beslut enligt § 97/2009 godkänt tillägget till Översiktsplan för
Hässleholms kommun ”tema vindkraft” och överlämnat det till kommunfullmäktige för
antagande.
Byggnadsnämnden gav den 14 augusti 2007 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till tillägg till översiktplanen om vindkraft. Stadsbyggnadskontoret har
upprättat ett utlåtande.
Tillägget till översiktsplanen har varit ute på samråd under tiden 14 januari – 14 mars
2008. Byggnadsnämnden godkände den 10 juni 2008 den reviderade omarbetningen av
”Del-2 – Förslag” som underlag för fortsatt planarbete.
Tillägget till översiktsplanen, tema vindkraft, har varit utställd under tiden 3 december
2008 – 6 februari 2009. Synpunkter har inkommit och stadsbyggnadskontoret har upprättat en sammanställning av inkomna synpunkter.
______
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Forts § 127
Kommunstyrelsen 2009-09-30 § 199
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Tillägget till Översiktsplan för Hässleholms kommun
”tema vindkraft” med följande ändringar, dels att texten ”Etablering av enstaka verk
skall normalt inte medges.” ska ersätta texten ”Enstaka verk ska samordnas med andra
verk eller, om detta inte går, helt undvikas” på sidorna 5 och 25 och dels att texten ”Senast 2012 skall en utvärdering göras för att tillse att intentionerna i ”Tillägg – Tema
vindkraft” har tillgodosetts.” ska läggas till efter andra stycket på sidan 7.
Yrkanden
Per-Åke Purk (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. I detta instämmer
Peter Groth (MP) som också lägger följande tilläggsyrkande: ”Verksamhetsområden
ska prövas för lämplighet för vindkraft i detaljplanen. Ett effektmål kopplat till det nationella effektmålet ska tillföras planen.”
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Rolf Tronäss (M) yrkar avslag på Peter Groths tilläggsyrkande.
Omröstning
Ordföranden ställer först proposition på dels Lars-Göran Wibergs och Tommy Nilssons
yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och dels Per-Åke Purks och Peter Groths
avslagsyrkande och bifall till förvaltningens förslag och finner arbetsutskottets förslag
bifallet.
Ordföranden ställer därefter beträffande Peter Groths tilläggsyrkande proposition på
dels bifall och dels avslag och finner tilläggsyrkandet avslaget.
Reservation
Peter Groth (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-23 § 239 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Tillägget till Översiktsplan för Hässleholms kommun
”tema vindkraft” med följande ändringar, dels att texten ”Etablering av enstaka verk
skall normalt inte medges.” ska ersätta texten ”Enstaka verk ska samordnas med andra
verk eller, om detta inte går, helt undvikas” på sidorna 5 och 25 och dels att texten ”Senast 2012 skall en utvärdering göras för att tillse att intentionerna i ”Tillägg – Tema
vindkraft” har tillgodosetts.” ska läggas till efter andra stycket på sidan 7.
Yrkande

Urban Widmark (M) yrkar dels att texten ”Etablering av enstaka verk skall normalt inte
medges.” ska ersätta texten ”Enstaka verk ska samordnas med andra verk eller, om
detta inte går, helt undvikas” på sidorna 5 och 25.
Justering
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Forts § 127
Han yrkar dessutom att texten ”Senast 2012 skall en utvärdering göras för att tillse att
intentionerna i ”Tillägg – Tema vindkraft” har tillgodosetts.” ska läggas till efter andra
stycket på sidan 7.
Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) instämmer i detta.
Omröstning

Ordföranden finner att tillägget till översiktsplanen med av honom yrkade ändringar bifallits.
_____________________
Sänt till:
Bn
Sbk för revidering efter ks
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§ 128

Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Martin Karlström (M) Ringvägen 13, 280 20 Bjärnum, utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning

Christofer Olofsson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden på grund av arbete på annan ort.
_____
Kommunfullmäktige 2009-09-28 § 116
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Valet bordläggs.
____________
Sänt till
CO
Pk
Bun
Troman
MK

Justering
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§ 129

Val av ersättare i fritidsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Nicklas Wallén (V), Gethornskroken 3 E, 281 49 Hässleholm, utses till ersättare i fritidsnämnden.
Ärendebeskrivning

Joakim Wendel (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden från och med
2009-09-30 på grund av flytt från Hässleholms kommun.
_____
Kommunfullmäktige 2009-09-28 § 117
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Valet bordläggs.
_____________
Sänt till
JW
Pk
Frn
Troman
NW

Justering
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§ 130

Val av ersättare i socialnämnden
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Valet bordläggs.
Ärendebeskrivning

Gertrud Tuvestam (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden från och
med 2009-10-01.
_____
Kommunstyrelsen 2009-09-28 § 118
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Valet bordläggs.
______________
Sänt till
GT
Pk
Sn
Troman
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§ 131

Val av ledamot i Hässleholms Industribyggnads AB
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen. bifalles.
Valet bordläggs.
Ärendebeskrivning

Tommy Nilsson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i Hässleholms Industribyggnads AB.
______________
Sänt till
Hibab
Troman
TN

Justering
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§ 132

Val av nämndeman vid Hässleholms tingsrätt
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen godkänns.
Valet bordläggs.
Ärendebeskrivning

Camilla Björck (S) avsäger sig uppdraget som nämndeman vid Hässleholms tingsrätt.

___________
Sänt till
CB
Hässleholms tingsrätt
Troman
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Val av huvudmän till Sparbanksstiftelsen i Farstorp
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Följande utses till huvudmän i Sparbanksstiftelsen Farstorp.
Olof Turesson (C)
Elisabett Naalisvaara (S)
Sten Svensson (C)
Inge Olsson (S)
Lina Bengtsson (M)
Billy Tågerud (KD)
Pär Andersson (M)
Margareta Sundin (S)
Anita Dahl (M)
Valet av en huvudman bordläggs..
Ärendebeskrivning

Sparbanksstiftelsen i Farstorp föreslår val av 10 huvudmän.
_____________
Sänt till
Sparbanksstiftelsen i Farstorp
De valda
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 134

Motion om anläggande av upplevelseträdgårdar i anslutning
till gruppboendet
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till omsorgsnämnden och tekniska nämnden.
Ärendebeskrivning

Anita Peterson (V) har inlämnat en motion angående upplevelseträdgård i anslutning till
gruppboendet på Österåsgatan 75 i Hässleholm.
___________
Sänt till
On
Tn

Justering
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Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna:
Intyg om lagakraft från byggnadsnämnden gällande detaljplan för Stoby 41:32 m. fl.
Prövning av byggnadsnämndens beslut ska inte ske samt beslut från länsstyrelsen 200910-07 enligt 12 kap 2 § plan- och bygglagen, att prövning av byggnadsnämndens beslut
den 8 september 2009 § 202 att anta detaljplan för Stoby 41:32 m.fl, inte ska ske. – Dnr
2009/228 214.
Intyg om lagakraft från byggnadsnämnden gällande detaljplan för Ballingslöv 5:96 m.
fl. Länsstyrelsen har den 6 april 2009 beslutat enligt 12 kap 2 § plan- och bygglagen, att
prövning av byggnadsnämndens beslut inte ska ske. Dnr 2009/47 214.
Intyg om lagakraft från byggnadsnämnden gällande detaljplan för Norra delen av T4området, Hässleholms tätort. Prövning av byggnadsnämndens beslut ska inte ske samt
beslut från länsstyrelsen 2009-09-29 enligt 12 kap 2 § plan- och bygglagen, att prövning
av kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2009 § 91 att anta detaljplan för Norra
delen av T4-området, Hässleholms tätort inte ska ske.
Rapport från socialnämnden över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h § SoL)
för perioden 090401-090630 – Dnr 2009/719 700.
9/11 kl 18.00 hålls en manifestation med anledning av Kristallnatten.
Nästa sammanträde med kommunfullmäktige hålls den 30/11 då det är heldag i Röda
salongen.
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