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Ändring av dagordning

Följande ärende utgår:
- Valdistriktsindelning och benämning
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Diarienummer

2009-09-30
2009/627 214

§ 190

Södra delen av T4 området, f d kasernområdet – antagande av
detaljplan
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.
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
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.
_____________________
Sänt till:
Bn
Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
2009/650 045

§ 191

Kommunal borgen avseende kvarteret Råbocken, Vinslöv
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige besslutar 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.
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

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
2009/663 040

§ 192

Åtgärdsplan avseende balanskravsresultatet 2008
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande 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.

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
Forts. § 192

2009/663 040
Ärendets tidigare behandling

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 till
kommunerna (cirka 35 miljoner för Hässleholm).
_____________________
Sänt till:
Klk – ekonomistaben

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
2009/632 107

§ 193

Granskning av stiftelser förvaltade av Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Årsredovisningarna för 2008 för de bokföringsskyldiga stiftelserna godkänns.
Beskrivning av ärendet

Av Hässleholms kommuns förvaltade stiftelser är fyra stycken bokföringsskyldiga och
upprättar årsredovisningar. Dessa är:
•
•
•
•

Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond
Anton Anderssons stiftelse för äldre
Anton Anderssons stiftelse för barn
Hässleholms kommuns sociala stiftelse

Stiftelserna har reviderats av Öhrlings revisor Anders Nilsson utan någon anmärkning.
Årsredovisningarna ska enligt stiftelselagen godkännas av kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-16 § 230 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Årsredovisningarna för 2008 för de bokföringsskyldiga stiftelserna godkänns.
_____________________
Sänt till:
Klk – ekonomi- och personalavdelningen
Kommunstyrelsen för underskrift

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
2009/654 230

§ 194

Samarbete inom plan- och bygglovsområdet mellan
Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner för Hässleholms kommuns del föreliggande förslag till
avsiktsförklaring avseende samarbete inom plan- och bygglovsområdet mellan Hässleholms, Osbys och Östra Göinge kommuner.
Kommunchefen får i uppdrag att för Hässleholms kommuns räkning upprätta och
teckna avtal som i detalj närmare reglerar samarbetet.
Beskrivning av ärendet

Inom SkåneNordost pågår samarbete inom olika verksamhetsområden mellan samtliga
ingående sju kommuner eller endast mellan två eller flera kommuner.
Sedan tidigare samarbetar Hässleholms, Osby och Östra Göinge kommuner inom området MBK och GIT/GIS.
Osby och Östra Göinge kommuner har under hand föreslagit att samarbetet med Hässleholms kommun skall utvidgas till att även omfatta samarbete inom plan- och bygglovområdet.
Syftet med samarbetet skall vara att utveckla och nyttja gemensam personal och kompetens på ett effektivt sätt inom samarbetsområdet. Avsikten är att stimulera den fysiska
utvecklingen för respektive kommun med målet att skapa attraktiva och miljömässigt
hållbara områden för boende och näringsliv.
Förutsättningarna för samarbetet föreslås vara, att vid handläggning av ärenden som ingår i samarbetet, ansvarar respektive kommun för att kedjan från initiering, förankring,
beslut och genomförande fungerar i respektive organisation. Respektive kommun skall
ha fysisk planerare och i övrigt egen personal anställd inom plan- och bygglovområdet
som skall ställas till förfogande för samarbetet. Samarbetet skall bygga på förtroende,
öppenhet och ömsesidigt ansvar för den personal som ingår i samarbetsområdet.

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
Forts. § 194

2009/654 230
Kostnader som uppkommer inom samarbetet skall regleras kommunerna emellan enligt
självkostnadsprincipen. Externa kostnader fördelas efter nyttan för respektive kommun.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-16 § 233 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen godkänner för Hässleholms kommuns del föreliggande förslag till
avsiktsförklaring avseende samarbete inom plan- och bygglovsområdet mellan Hässleholms, Osbys och Östra Göinge kommuner.
Kommunchefen får i uppdrag att för Hässleholms kommuns räkning upprätta och
teckna avtal som i detalj närmare reglerar samarbetet.
_____________________
Sänt till:
Klk – kommunchef
Östra Göinge kommun
Osby kommun

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
2009/658 012

§ 195

Uppföljning av nämnders och bolagsstyrelsers
verksamhetsmål 2009
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen tar emot informationen om nämnders och bolagsstyrelsers uppföljning av verksamhetsmål per den 30/6 2009 och lägger dem till handlingarna, med
ändringen att texten i Omsorgsnämndens uppföljning under ”Leva” ” Beslut i KF i
byggnation av två trygghetsboenden med 30 respektive 70 platser” tas bort.
Yrkanden

John Bruun (FP) yrkar att text i omsorgsnämndens uppföljning ska tas bort: under
”Leva” allra sista rutan. ”Beslut i KF i byggnation av två trygghetsboenden med 30
respektive 70 platser”. I övrigt yrkar han bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning

Ordföranden frågar dels på arbetsutskottets förslag och dels på John Bruuns yrkande
och finner John Bruuns yrkande bifallet.
Beskrivning av ärendet

Kommunens övergripande mål är en del i det övergripande arbetet med att skapa en effektiv verksamhet präglad av ett långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Utifrån de övergripande målen ska varje nämnd och bolagsstyrelse bryta ner verksamhetsmål som ska spegla verksamhetens arbete under året. Verksamhetsmålen bör liksom
de övergripande målen inte bli för många utan istället peka på de delar av verksamheten
som man under året vill fokusera extra på.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-16 § 234 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen tar emot informationen om nämnders och bolagsstyrelsers uppföljning av verksamhetsmål per den 30/6 2009 och lägger dem till handlingarna.
_____________________
Sänt till:
Klk – utvecklingsstaben

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 (22)

Diarienummer

2009-09-30
2008/645 101

§ 196

Motion om cykelväg mellan Vittsjö och Emmaljunga - svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande 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).
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.

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
Forts. § 196

2008/645 101
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.
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 yttrande 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.

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
Forts. § 196

2008/645 101
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.
_____________________
Sänt till:
Klk - kommunjurist

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
2009/674 251

§ 197

Exploateringskostnad för Vikings väg i Vinslöv samt
starttillstånd
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
3 135 000 kronor används ur exploateringsbudgeten, i stället för tidigare beslutade 2
miljoner kronor för att iordningställa området.
Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra upphandlingen.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret har lämnat ny beräknade exploateringskostnader för området Vikings
väg i Vinslöv, vilka består av:
Markarbete gata, inkl projektledning
Belysning inkl projektledning
Eventuella tilläggsarbeten inkl projektledning
HVAB, utjämningsmagasin, inkl projektledning

1 000 000 kronor
70 000 kronor
65 000 kronor
1 800 000 kronor

Utöver detta tillkommer kostnader för lantmäteriförrättning på cirka 100 000 kronor
och oförutsedda kostnader på cirka 100 000 kronor. Ingångsvärdet är cirka 10 000
kronor. Totalt ger detta en kostnad för utbyggnad av området på cirka 3 135 000 kronor.
Tomtpriserna kvarstår enligt tidigare beslut (KS § 116/2008)

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
Forts. § 197

2009/674 251
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-16 § 236 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
3 135 000 kronor används ur exploateringsbudgeten, i stället för tidigare beslutade 2
miljoner kronor för att iordningställa området.
Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra upphandlingen.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), yrkar bifall till framlagt förslag.
_____________________
Sänt till:
Klk – exploateringsavdelningen
Tn

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-30
2008/411 101

§ 198

Motion om grönlistad fisk- svar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Yrkanden

John Bruun (FP) yrkar återremiss av ärendet.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det
skall återremitteras och finner att det skall återremitteras.
Beskrivning av ärendet

Tobias Adersjö (MP)) lämnade 2008-05-23 in en motion i vilken han föreslog att
Hässleholms kommun endast skulle köpa in och servera fisk som är grönlistad enligt
WWF.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2009-06-25, § 88. De anför att den fisk som
finns upptagen på matsedlarna nästan undantagslöst är sådan fisk som rekommenderas
av Miljöstyrningsrådet, s.k. grönlistad fisk, och det är barn och utbildningsnämndens
strävan att endast sådan fisk ska serveras.
Omsorgsnämnden anför enligt § 91/2009-06-16 bland annat följande ”Under våren har
kostansvariga inom SkåneNordostkommunerna utarbetat nya kvalitetskrav för den
livsmedelsupphandling som förmodas bli klar under sommaren. I de kvalitetskrav som
berör fisk har vi använt oss av WWF (Världsnaturfonden) och Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Vi har ställt som krav att svarande grossist i första hand bör leverera
fisk från bestånd som är markerat med ´OK´ i fiskelistan från MSR och i andra hand
fisk markerad med ´försiktighet´ i samma lista.
Båda nämnderna för samma resonemang i sina yttranden.
Vid kontakt med upphandlingsenheten uppger de att kommunen använder sig av
Miljöstyrningsrådets lista som även tar hänsyn till WWF:s lista. Skillnaderna mellan
listorna är små. Miljöstyrningsrådets lista är enligt upphandlingsenheten bättre anpassad
till de svenska förhållandena.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 200909-23 § 238 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen eftersom kommunen redan idag handlar och
serverar enbart grönlistad fisk.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till att bifalla motionen.
_____________________
Sänt till:
Klk –kanslichef
Bun
On
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§ 199

Tillägg till översiktsplanen (tema vindkraft)
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.
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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.
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.
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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§ 200

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2009/678
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Framställningar till och yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och fastighetsbildning beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-09-14
2009/676
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2009-09-14
2009/677
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2009-09-14
2009/662
174
Räddningstjänsten – Delegationsbeslut - Beslut om dispens att sota själv
2009/697
002
Arbetsmarknad & kompetensutveckling – Delegationsbeslut – Anställningsavtal och
lönebeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2009-06-17, 2009-08-12,
2009-08-19, 2009-09-02, 2009-09-09.

Justering

UW

TI

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 (22)

Diarienummer

2009-09-30

§ 201

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2009/651
040
Kommunledningskontoret ekonomistab – Finansrapport per augusti 2009
2009/675
040
Kommunledningskontoret ekonomistab – Kapitalförvaltningen per 2009-08-31
2009/674
040
Kommunledningskontorets ekonomistab – Budgetuppföljning per 31 augusti 2009
2009/696
100
Samarbetskommittén Skåne Nordost – Sammanträdesprotokoll 2009-09-07
2009/684
100
Regionfullmäktige – Föredragningslista för möte 2009-09-22
2009/692
140
Region Skåne – Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016
2009/673
109
Regionstyrelsen – Protokoll från sammanträde 2009-09-03
2009/643
107
Kommunassurans Syd Försäkrings AB – Kallelse till ägarsamråd
2009/644
133
Migrationsverket – Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande
2009 och 2010
2009/680
009
Tackkort från Curt-Erik Karlsson
Tackkort från Pia Kinhult
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