SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (9)
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Plats och tid

Sammanträdesrum 1, kl. 15.30-15.50

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordförande
Lars-Göran Wiberg (c) 1:e vice ordförande
Tommy Nilsson (s) 2:e vice ordförande
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§ 207

Prao

Allan Smail, prao, tillåts delta i sammanträdet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-11-12
2008/706 041
§ 208

Budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 - antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 samt övergripande mål antas.
Ekonomikontorets förslag till rättelse och ändringar godkänns beträffande bodagar,
partistöd och verksamhetsbidrag inom fritidsnämnden.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
deltar inte i beslutet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2008-10-29 § 203 föreslår kommunfullmäktige att den kommunala
skattesatsen skall vara oförändrad och för 2009 fastställas till 20:61 kronor.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigdemokraternas ledamöter
deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till budget 2009 och flerårsplan 2010-2011.
______________________
Sänt till:
ek

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-11-12
2008/720

346

§ 209

Revidering av VA-taxa – antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner VA-taxan som börjar gälla från och med 2009-01-01.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Vatten AB begär enligt styrelsebeslut att ny VA-taxa för 2009 ska antas.
Höjning av bruksavgiften medför en årlig kostnadsökning på 4,1 % för Typhus A
(normalvilla med årlig vattenförbrukning 150m²) och för Typhus B 3,7 %
(flerbostadshus med 15 lägenheter och årlig vattenförbrukning 2000m²).
Höjningen syftar till att följa samhällets kostnadsutveckling för att långsiktigt bevara
bolagets möjliga årliga reinvesteringsvolym.
Kostnadsprisindex har för perioden september 2007 till september 2008 ökat med 4,4
%.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 273 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner VA-taxan som börjar gälla från och med 2009-01-01.
____________________
Sänt till:
HFAB
Kufs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-11-12
2008/603

311

§ 210

Förstudie för ombyggnad av väg 23 mellan Höör och
Hässleholm – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande Vägverkets på förstudie för
ombyggnad av väg 23 mellan Höör och Hässleholm.
Yrkanden

Tommy Nilsson, s, yrkar att ordet ”utredas” ska bytas ut mot ”tillföras” i yttrandet
stycket, strax före avsnittet gång- och cykelvägar. Texten blir då ”Möjlig koppling till
E22 bör också tillföras.”
Patrik Jönsson, sd, yrkar återremiss av ärendet.
Proposition

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag med ändringen att
texten ska vara ”Möjlig koppling till E22 bör också tillföras” och finner den bifallen.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter medges lägga bilagd
protokollsanteckning.
Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande.
Beskrivning av ärendet

Vägverket har gjort en förstudie för en ombyggnad av väg 23 mellan Höör och
Hässleholm till en mötesfri 2+1-väg. Några kortare avsnitt blir 1+1-väg. Förstudien har
överlämnats till kommunledningskontoret, tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret
för sammanställning av ett gemensamt yttrande till Vägverket.
Vägverket arbetar med trafiksäkerhet enligt en fyrstegsmodell. Förstudien innebär
åtgärder enligt steg 3, dvs. begränsade utbyggnadsåtgärder i befintlig sträckning.
Åtgärder enligt steg 3 är Vägverkets huvudalternativ.
I kommunens översiktsplan från 2007 ligger väg 23 i en östligare sträckning på delen
Gulastorp – Stoby. Den nya sträckningen är en strategiskt viktig väg som bör tas med i
Vägverkets kommande RTI-plan. Enligt översiktsplanen är det också aktuellt att bygga
ut stadsdelen Röinge öster om väg 23 med bostäder.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-11-12
2008/603

311

forts. § 210
Av förstudien framgår inte att byggnadsnämnden sedan 2000 har pågående
detaljplanearbete för ett verksamhetsområde (sydöstra Läreda) öster om väg 23.
Att väg 23 får en ny sträckning på delen Gulastorp – Stoby i enlighet med kommunens
översiktsplan är mycket viktigt för Hässleholms stads och kommuns framtida
utveckling. Förstudien bör därför kompletteras med en studie av steg 4 med syfte att få
med en ombyggnad i Vägverkets RTI-plan för 2010-2019.
För att ge oskyddade trafikanter en bättre trafiksäkerhet och trafikmiljö anser vi att hela
sträckan bör förses med en separat gång- och cykelväg.
./. Bilagor
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 274 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget på yttrande till Vägverket på förstudie för
ombyggnad av väg 23 mellan Höör och Hässleholm.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingschef
Vägverket senast 21/11-08 + yttrande

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-11-12
2008/186

140

§ 211

Regionalt utvecklingsprogram – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens godkänner förslaget till gemensamt yttrande för Skåne Nordost på
aktualiserat regionalt utvecklingsprogram för Skåne.
Reservation

Peter Groth, mp, deltar inte i beslutet.
Patrik Jönsson, sd, deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Kommuner och övriga aktörer i Skåne har på remiss fått förslag på ett aktualiserat
regionalt utvecklingsprogram. I det nu aktualiserade regionala utvecklingsprogrammet
finns den tidigare visionen för Skåne och de övergripande målen om tillväxt,
attraktionskraft, bärkraft och balans kvar.
Samhällsplaneringsgruppen i Skåne nordost samarbetet fick i uppdrag att sätta samman
ett gemensamt yttrande;
Förslag till aktualisering av det regionala utvecklingsprogrammet för perioden 20082016 är ett mer genomarbetat material idag än tidigare utvecklingsprogram. Målen som
i det tidigare programmet var alldeles för många och detaljerade är nu färre och mer
övergripande och riktade mot de stora utvecklingsfrågorna.
Visionen för 2016 pekar ut regionens övergripande mål och visar åt vilket håll regionen
är på väg men det saknas fortfarande fördjupningar kring balansperspektivet och på
vilket sätt skillnaderna inom regionen utvecklats. Balansperspektivet är en av regionens
största utmaningar och behöver belysas tydligare för att ge en ökad kunskap och bättre
förankring av olikheterna i tillväxtpotential mellan regionens olika delar.
Utmaningarna för regionen beskrivs på ett bra sätt men behöver förtydligas framförallt
inom områdena balans, tillgänglighet, natur och naturområden, regionförstoring och
klimatperspektiv.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-11-12
2008/186

140

forts. § 211
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 275 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsens godkänner förslaget till gemensamt yttrande för Skåne Nordost på
aktualiserat regionalt utvecklingsprogram för Skåne.

____________________
Sänt till:
klk – utvecklingschef
Regionala tillväxtnämnden senast 20/11-08 + yttrande

Justering

Utdraget bestyrkes

