SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-11-12
Plats och tid

Sammanträdesrum 1, kl. 17.00-17.20

Beslutande

Urban Widmark (M) ordförande
Lars-Göran Wiberg (C) 1:e vice ordförande
Tommy Nilsson (S) 2:e vice ordförande
Pär Palmgren (M)
Robin Gustavsson (KD)
John Bruun (FP)
Torsten Ising (FV)
Irene Nilsson (S)
Per-Åke Purk (V)
Peter Groth (MP)
Patrik Jönsson (SD)

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Rolf Tronäss (M)
Lars Olsson, (C)
Margareta Sundin (S)
Lennart Westdahl (S)
Anna Linell, Christer Hellberg, Winnie Aronsson, Margareta Axelsson,
Thomas Rasmusson, Agneta Söderberg, Harald Lind

Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Irene Nilsson

Justeringens plats, tid

Kommunledningskontoret/ 2009-11-13

Justerade paragrafer

§§ 222 - 224

Underskrifter Sekreterare

...................................................
Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Justerare

Ersättare: Per-Åke Purk

………………………………….
Urban Widmark

....................................................................

Irene Nilsson

1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-11-12
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2009-11-12

Datum då anslaget
sätts upp

2009-11-16

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2009-12-08

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….
Lenore Larsson

Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2009……….

_____________________________________________________________

2 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

3 (7)

Diarienummer

2009-11-12
2009/544 041

§ 222

Budget 2010
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslaget till budget för 2010 jämte flerårsplan för åren 2011-2012 fastställs.
Kommunfullmäktiges generella att-satser nr 3-14 antas.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets, sverigedemokraternas och miljöpartiets ledamöter
deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till budget 2010 och flerårsplan 2011-2012
enligt bifogad bilaga.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2009-10-28, § 202
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Den kommunala skattesatsen för 2010 ska vara 20:61 kronor.
Reservation
Socialdemokraterna, vänsterpartiet, sverigedemokraterna och miljöpartiet deltar inte i
beslutet.

____________________
Beslut till:
samtliga nämnder

Justering

IN

UW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-12
2009/750 600

§ 223

Förändring av skolorganisationen i Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att:
integrera Sörby skola i skolorna i Vinslöv inför höstterminen 2010
integrera Vankiva skola i Mala skola inför höstterminen 2010
integrera Matteröds skola i Tyringe skola inför höstterminen 2010
integrera Kyrkskolan i Linnéskolan
samordna gymnasieskolans nationella/specialutformade program på två enheter;
Hässleholms tekniska skola och Jacobsskolan i samband med gymnasiereformens start
ht 2011
särskilt beakta utvecklingen av elevunderlag och kvalité i grundskolan avseende de
mindre skolenheterna.
Yrkande
Tommy Nilsson, (S), Per-Åke Purk, (V) och Peter Groth (MP) yrkar bifall till förslaget.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamot deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Barn och utbildningsnämnden fick under pågående budgetår 2009 i uppdrag att
genomföra översyn av möjliga nerdragningar i samtliga verksamheter. Ur detta har
Barn- och utbildningsförvaltningen initierat två parallella utredningar kring
verksamheternas organisation och lokalbestånd. Utredningarna är ett led i att anpassa
barn- och utbildningsnämndens verksamheter och organisation till rådande
förutsättningar för åren 2009-2018.

Justering

IN

UW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-12
§ 223 forts

2009/750

600

Förändring av elevunderlagen i skolorna är inget nytt men måste belysas och
verksamheterna måste anpassas till rådande elevunderlag. Barnkullarna har de senaste
åren minskat med 200 elever, från elevkullar på runt 700 elever/år ner till dagens 500
elever/år. Kapaciteten i skolorna måste ses över i förhållande till elevunderlaget och
anpassas därefter i så stor utsträckning som möjligt.
Utredningsuppdragen syftar till att utreda de minsta skolenheterna i kommunen samt att
utreda skolornas elevunderlag och framtida upptagningsområde i Hässleholms
centralort.
___________________
Sänt till:
Bun

Justering

IN

UW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-12
2009/796 014

§ 224

Yttrande Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt
utveckling och konkurrenskraft SOU 2009:74
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Godkänner förslag till yttrande Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt
utveckling och konkurrenskraft SOU 2009:74
Reservation
Sverigedemokraternas ledamot deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Den 14 oktober överlämnade utredaren Gunnar Malm sin utredning kring utbyggnad av
höghastighetsbanor i Sverige till näringsdepartementet. Utredningen gick ut på bred
remiss.
Hässleholms kommun ser positivt på innehållet i utredningen som helhet, utbyggnad av
höghastighetsbanor i Sverige skapar underlag för tillväxt och ett mer miljövänligt
resande. I utredningen binds de tre storstadsregionerna med stor koncentration av
befolkning samman och med detta skapas också möjligheter för höghastighetsbanornas
existens.
Sammanfattande åsikter om utredningen:
 Sträckningen från Markaryd ner mot Hässleholm är en bra lösning för hela
Skåne och inte minst nordöstra Skåne men detta förutsätter att banan MarkarydHässleholm byggs om som en fullvärdig höghastighetsbana.
 I en första etapp bör relationen Markaryd - Hässleholm - Malmö/Kastrup
prioriteras.
 En svårighet i utredningen är att man redan på förhand förutsätter stora
kommunala och regionala bidrag till banbygget. Det är alltför tidigt att diskutera
vilken modell för medfinansiering som är rimlig.
 Det är olyckligt att den största enskilda infrastruktursatsningen i modern tid i
Sverige, höghastighetståg, inte finns med i den Nationella planen för
infrastruktur.
 Alternativet uppgradering av Södra Stambanan behandlas mycket ytligt i
utredningen, etapputbyggnad kan ge nytta bit för bit och har i utredningen
avvisats kortfattat men inte övertygande.

Justering
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UW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-11-12
§ 224 forts

2009/796

____________________
Sänt till:
Näringsdepartementet + yttrande
klk - utvecklingsstab

Justering

IN

UW

Utdraget bestyrkes
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