SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-17.00

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf, §§ 53-73, 75-82
Lars Olsson (c) 1:e v ordf, , ordf § 74
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Margareta Sundin (s)
Leif Nilsson (s)
Lena Wallentheim (s), §§ 53-62, 64-73, 75-82
Rune Stensby (s)
Arne Elowson (c)
Catharina Månsson (c)
Hans Wendel (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)
Per-Åke Purk (v), § 74
Sven Jönsson (s), §§ 63, 74

Ersättare

Thomas Rasmusson, Per-Åke Purk, Roland Hansson, Karin
Axelsson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson
Lars-Anders Eriksson, NetPartner, 15.00-16.10

Utses att justera

Ingemar Gustavsson

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-05-22

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson §§ 53-73, 75-82 Lars Olsson § 74

Justerare

Ingemar Gustavsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-05-02

Anslagsdatum

2002-05-23

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

IG

Paragrafer 53-82

Anslagets nedtagande 2002-06-17

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

2

Dnr 2001.569

059

Policy för miljöanpassad upphandling
Ks au 2002-04-03, § 90
Ekonomikontoret har tillsammans med miljökontoret
reviderat den gällande policyn för miljöanpassad upphandling.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till policy för miljöanpassad
upphandling,
att upprättad policy ersätter nuvarande riktlinjer,
att infoga policyn som bilaga till kommunens gällande
inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling, samt
att upprättad policy gäller fr.o.m. 2002-07-01.
______
Ks 2002-05-02, § 53
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
ek
mf
kfs
Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

3

Dnr 2002.178

003

Regler för betalkort
Ks au 2002-04-03, § 91
I anslutning till kommunens reglemente för Intern kontroll
har ett förslag till regler för användande av betal- och
bensinkort framtagits.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga upprättade regler för användande av betalkort,
samt
att uppmana de kommunala bolagen att antaga och tillämpa
dessa regler i tillämpliga delar i sin verksamhet.
./. Bilaga
______
Ks 2002-05-02, § 54
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Samtliga nämnder
kfs
Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

4

Dnr 2002.143

080

Slutrapport från parlamentarisk arbetsgrupp avseende
IT-frågor
Ks au 2002-04-03, § 92
Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-28, § 90 att uppdra
åt kommunstyrelsen att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp avseende IT-frågor. Arbetsgruppen fick bl.a. i
uppdrag att lägga förslag till nyttjande av den digitala
tekniken för att utveckla det kommunaldemokratiska
arbetet.
Arbetsgruppen redovisar i skrivelse 2002-02-14 resultatet
av sitt arbete och begär att få bli befriad från sitt uppdrag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att befria arbetsgruppen från sitt uppdrag, samt
att uppdra åt nämnder och styrelser att kontinuerligt på
kommunens hemsida och intranät införa protokoll och
kallelser, allt i den mån sekretess eller liknande ej förhindrar
detta.
______
Ks 2002-05-02, § 55
Kommunstyrelsen beslutar
att befria arbetsgruppen från sitt uppdrag, samt
att uppdra åt nämnder och styrelser att kontinuerligt på
kommunens hemsida och intranät införa protokoll och
kallelser, allt i den mån sekretess eller liknande ej förhindrar
detta.
Beslut till
Samtliga nämnder

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

5

Dnr 2001.184

029

Policy avseende distansarbete i Hässleholms kommun
Ks au 2002-04-03, § 93
Hässleholms kommun är som arbetsgivare positiv till flexibla
arbetsformer, flexibla arbetstider m.m. Kommunen är även
positiv till att visst arbete utförs som distansarbete, under
förutsättning att distansarbetet inte utgör något hinder i
verksamheten eller ur ekonomisk synpunkt.
Eftersom tillgången till kommunens nätverk utgör en grund
för distansarbetet behöver säkerhetsaspekten i nätverket
vara säkerställd och därför har en policy inklusive olika avtal
framtagits.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till policy för distansarbete.
______
Ks 2002-05-02, § 56
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till policy för distansarbete.

Beslut till
kfs
pk

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.141

005

Informationssäkerhetspolicy
Ks au 2002-04-03, § 94
För att Hässleholms kommun skall kunna ge medborgarna
den service som efterfrågas, krävs en effektiv och säker
behandling av information. Grunden för denna skall vara de
beslut som fattas av kommunfullmäktige och de lagar och
förordningar som styr kommunens verksamhet.
Med detta som grund har en policy upprättats som anger
målen för säkerheten i verksamheten och hur det praktiskt
skall kunna genomföras.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att upphäva den gällande ADB-säkerhetsplanen, samt
att anta upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy.
______
Ks 2002-05-02, § 57
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
kfs
IT-avd

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.142

005

Informationssäkerhetshandbok för Hässleholms kommun
Ks au 2002-04-03, § 95
Informationssäkerhetshandboken anger Hässleholms
kommuns mål för informationssäkerheten samt riktlinjer för
hur dessa skall uppnås. Handboken skall kompletteras med
systemsäkerhetsplaner för de enskilda systemen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till informationssäkerhetshandbok.
______
Ks 2002-05-02, § 58
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till informationssäkerhetshandbok.

Beslut till
kfs
IT-avd

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

8

Dnr 2002.138

005

IT-strategi 2002
Ks au 2002-04-03, § 96
Parlamentariska arbetsgruppen avseende IT-frågor har
upprättat förslag till ny IT-strategi.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till IT-strategi 2002.
./. Bilaga
______
Ks 2002-05-02, § 59
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
./. Bilaga
______

Beslut till
kfs
IT-avd

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

9

Dnr 2002.139

005

IT-plan 2002
Ks au 2002-04-03, § 97
Parlamentariska arbetsgruppen avseende IT-frågor har
upprättat förslag till IT-plan för 2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till IT-plan 2002.
______
Ks 2002-05-02, § 60
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till IT-plan 2002.

Beslut till
kfs
IT-avd

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

10

Dnr 2002-140

005

Upphandling av FörtroendeNET
Ks au 2002-04-03, § 98
Ett flertal motioner till kommunfullmäktige och diskussioner
i den parlamentariska IT-gruppen har aktualiserat frågor
kring informationshantering och kommunikation mellan
förtroendevalda och allmänheten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningskontoret att upphandla och
installera ett konferenssystem (FörtroendeNET) samt att
ställa erforderliga medel till förvaltningens förfogande.
______
Ks 2002-05-02, § 61
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag, samt
att finansiera FörtroendeNet 2002 med 378 000 kronor ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.
______

Beslut till
klk

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

11

Dnr 2002.169

045

Borgen för Hässleholms Industribyggnads AB:s byggnation i
kv Donatorn
Ks au 2002-04-03, § 100
Kommunfullmäktige beslöt 2002-01-28, § 10 bl.a. att
bemyndiga kommunstyrelsen att lämna Hässleholms
Industribyggnads AB en hyresgaranti för projektet Norra
Station.
Efter kontakter med kreditgivare konstateras att hyresgaranti ej godkänns som säkerhet för bolagets lån.
Hässleholms Industribyggnads AB begär därför kommunal
borgen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ingå borgen såsom för egen skuld för Hässleholms
Industribyggnads AB:s lån å högst 100 mkr avseende byggnation inom kv Donatorn (projekt Norra Station), samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar.
______
Ks 2002-05-02, § 62
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
Hibab
ek

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

12

Dnr 2002.144

042

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001 för
Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE
Ks au 2002-04-03, § 101
Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE har överlämnat
bokslut och verksamhetsberättelse för år 2001 och
revisionsberättelsen med hemställan om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2001.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja AV MEDIA SKÅNE ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.
______
Ks 2002-05-02, § 63
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja AV MEDIA SKÅNE ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.
Lena Wallentheim deltar inte i behandlingen av ärendet
p.g.a. jäv.
Sven Jönsson tjänstgör.

Beslut till
Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

13

Dnr 2002.153

026

Utvärdering av Jämställdhetsplan 2001
Ks au 2002-04-03, § 102
Kommunfullmäktige fastställde Jämställdhetsplan 2001-0109. Enligt denna skall personalkontoret tillsammans med
övriga förvaltningar följa upp och utvärdera planens mål och
delmål.
Jämställdhetsansvariga på personalkontoret har med en
enkät besvarad av förvaltningarna som grund utvärderat
kommunens jämställdhetsplan 2001. Resultatet framgår av
skrivelse till kommunstyrelsen inkommen 2002-03-19.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga rapporten till handlingarna.
______
Ks 2002-05-02, § 64
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut till
Samtliga förvaltningar

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

14

Dnr 2002.159

250

Utbyggnad av småhusområde inom V Gäddastorp (Ekbacka)
Ks au 2002-04-03, § 103
Utbyggnad av området Ekbacka har påbörjats och beräknas
kosta enligt nedanstående redovisning:
Urgrävning, gata, GC, belysning
Kajområde
Bredband
Dammanläggningar
Grönytor
Rekreation inom kajområde
Oförutsett
Summa

6 500 000:400 000:500 000:400 000:500 000:1 500 000:500 000:10 300 000:-

Investeringarna i området under 2001 beräknas till
1 100 000 kronor.
Utöver angivna kostnader tillkommer kostnader för VA om
2 000 000 kronor (Hässleholms Vatten) samt för fjärrvärme
om 2 265 000 kronor (Hässleholms Fjärrvärme AB).
Kommunkoncernens kostnader beräknas uppgå till 350
kronor per kvadratmeter tomtmark. Området omfattar ca
42 820 kvm.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdraga åt byggnadsnämnden att inom detaljplan för V
Gäddastorp ändra stadsdelsnamnet till ”Ekbacka”,
att tomtpriset inom Ekbacka, inklusive VA, beräknas till 350
kronor per kvadratmeter tomtmark,

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

15

Ks au § 103 forts
att utbyggnad i huvudsak enligt ovan redovisad budget godkänns,
att försäljning av tomt skall, efter redovisning av bygglovshandlingar, ske först efter godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott,
att uppdraga åt exploateringsavdelningen att under maximalt nio månader medge optioner inom området, samt
att uppdraga åt exploateringsavdelningen att via försäljning
av brukningscentra inom Hässleholm Gäddastorp 4:5 skapa
förutsättningar för hästhållning i området.
______
Ks 2002-05-02, § 65
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdraga åt byggnadsnämnden att inom detaljplan för V
Gäddastorp ändra stadsdelsnamnet till ”Ekbacka”,
att utbyggnad i huvudsak enligt ovan redovisad budget godkänns,
att försäljning av tomt skall, efter redovisning av bygglovshandlingar, ske först efter godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott,
att uppdraga åt exploateringsavdelningen att under maximalt nio månader medge optioner inom området,
att uppdraga åt exploateringsavdelningen att via försäljning
av brukningscentra inom Hässleholm Gäddastorp 4:5 skapa
förutsättningar för hästhållning i området, samt
att uppdra åt arbetsutskottet att fastställa tomtpriset.
Beslut till
Expl.avd.

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.162

251

Utbyggnad av infrastruktur inom detaljplan för bostäder,
Röingeområdet, sydväst om Skjutbanevägen
Ks au 2002-04-03, § 104
Intresse för uppförande av småhus under innevarande år
inom rubricerade område föreligger.
För att byggnation skall kunna genomföras föreslås området
snarast förses med gata, vatten, avlopp samt el. Kostnaden
beräknas till totalt ca 1 000 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdraga åt exploateringsavdelningen att påbörja
utbyggnad av bostadsområdet Röingeområdet, samt
att finansiera utbyggnaden med medel ur exploateringspotten, projekt 69804, utbyggnad Röingeområdet.
______
Ks 2002-05-02, § 66
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdraga åt exploateringsavdelningen att påbörja
utbyggnad av bostadsområdet Röingeområdet, samt
att finansiera utbyggnaden med medel ur exploateringspotten, projekt 69804, utbyggnad Röingeområdet.

Beslut till
Expl.avd.

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

17

Dnr 2002.158

252

Angående förvärv av fastigheten Hässleholm Vittsjö 2:8
Ks au 2002-04-03, § 105
Kommunens markreserv avseende detaljplanelagd kvartersmark för verksamheter inom Vittsjö tätort omfattar 2-3
ha.
Rubricerade fastighet har varit föremål för försäljning
genom anbud.
Efter översiktlig markundersökning, bedöms delar av fastigheten ha sådan grund att byggnation för verksamhet är
möjlig.
För fastigheten gäller följande:
Area:
36 ha varav skog 24 ha, åker 10 ha,
övrig mark 2 ha
Taxeringsvärde:
1 362 000 kronor (2001) varav
byggnadsvärde 317 000 kronor
Belägenhet:
500 m söder Vittsjö Södra Ind.omr.
Pris:
1 910 000 kronor
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt mellan Signe Schalin och
Hässleholms kommun varigenom kommunen för en köpeskilling om 1 910 000 kronor och i övrigt på i avtalet
angivna villkor förvärvar fastigheten Hässleholm Vittsjö 2:8,
att finansiera förvärvet genom kontot för inköp av fastigheter, projekt 62 500 (ansvar 21),

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

18

Ks au § 105 forts
att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar, samt
att uppdraga åt byggnadsnämnden att snarast påbörja
detaljplan för verksamheter inom området.
______
Ks 2002-05-02, § 67
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Expl.avd.+avtal

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

19

Dnr 2001.581

254

Anslag för inköp av inventarier samt hyreskontrakt
berörande utökade undervisningslokaler för IT-utbildning
120 p
Ks au 2002-04-03, § 107
För bedrivande av undervisning med två årskurser ITutbildning om 120 poäng med 45 i varje krävs utökade
lokaler inom del av Verkstaden 4, i byggnad 6. Lokalbehovet
är ytterligare 157 kvm.
Beräknat antal elever inför höstterminen 2002 är 46 st.
Eleverna behöver bärbar dator liknande den som nuvarande
eleverna erhöll inför höstterminen 2001. Medel för ändamålet har ej budgeterats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till hyresavtal mellan
Hässleholms kommun och Hässleholms Industribyggnads
AB,
att till tekniska nämndens förfogande ställa medel för
hyreskostnad avseende 2002 med 122 291 kronor och år
2003 med 171 209 kronor,
att ställa till kommunledningskontorets förfogande investeringsmedel om 1 058 tkr (anslagstyp 1) för inköp av 46
st bärbara datorer á 23 000 kronor till elever som påbörjar
sin utbildning 2002-08-15,
att finansiera anslaget till tekniska nämnden för år 2002
(122 291) kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, samt

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

20

Ks au § 107 forts
att finansiera investeringsanslaget om 1 058 000 kronor till
kommunledningskontoret ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda investeringar.
______
Ks 2002-05-02, § 68
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till hyresavtal mellan
Hässleholms kommun och Hässleholms Industribyggnads
AB,
att till tekniska nämndens förfogande ställa medel för
hyreskostnad avseende 2002 med 122 291 kronor och år
2003 med 171 209 kronor,
att ställa till kommunledningskontorets förfogande investeringsmedel om 1 058 000 kronor (anslagstyp 1) för inköp
av 46 st bärbara datorer á 23 000 kronor till elever som
påbörjar sin utbildning 2002-08-15,
att finansiera anslaget till tekniska nämnden för år 2002
(122 291) kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov,
att finansiera investeringsanslaget om 1 058 000 kronor till
kommunledningskontoret ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda investeringar, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
att fortsättningsvis budgetera dessa kostnader.

Beslut till
Hibab
TN
klk
ek

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

21

Dnr 2000.570

101

Motion angående lokal Diskrimineringsombudsman
Kf 2000-12-18, § 197
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
mp, remitterats till kommunstyrelsen och socialnämnden:
”Vi finner mycket positivt i att Hässleholms kommun har blivit ett mångkulturellt samhälle där erfarenheter, idéer och
livsmönster från så gott som hela världen möts.
Men, trots den glädjen så oroar vi miljöpartister oss över att
nya Hässleholmare, och även gamla, diskrimineras när det
gäller att komma in på arbetsmarknaden; diskrimineras när
det gäller att hitta någonstans att bo; när det gäller att
starta företag och skaffa de banklån som kan behövas i
samband med detta. Men värst av allt. Framtidstron och
framtidshoppet för dessa Hässleholmare vissnar. Otryggheten tar överhand.
Vart femte företag som startas i Sverige startas och drivs av
invandrare. Trots att de ofta utsätts för strukturell diskriminering. Invandrare har bl.a. det svårare att få ”Starta eget
bidrag” och banklån. Invandrarföretagandet står trots detta
för en betydande del av tillväxten av små- och medelstora
företag. Det är bara att vandra en runda i Hässleholm så inser man detta.
Alla människor har rätt att på lika villkor delta i samhällsgemenskapen. I praktiken är det inte så idag. Diskriminering på grund av kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder förekommer ofta i vårt samhälle. Det
kan handla om att människor nekas anställning, bostadskontrakt, inträde på restaurang, lån på banken etc. Detta är
inte bra!

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

22

Kf § 197 forts
Vi anser att all diskriminering måste motverkas. Diskriminering är
inte värdigt ett civiliserat samhälle. Vi miljöpartister har tidigare
motionerat angående antidiskrimineringsklausuler i den
kommunala upphandlingen. Vi tror fortfarande att detta är bra.
Nu föreslår vi att Hässleholms kommun ska tillsätta en lokal
Diskrimineringsombudsman (DO) som ska bevaka medborgarnas
rättigheter och motverka diskriminering. Hit vänder man sig om
man känner sig diskriminerad. Här får man stöd och hjälp när
man känner sig förfördelad när man söker bostad eller lån. Här
söker man stöd när den kommunala praktiken gång efter annan
inte leder till anställning. Hit vänder man sig om den kommunala
omsorgen slukar en för stor del av inkomsten etc.
En lokal DO har också fördelen att människor kan besöka
henne/honom personligen, vilket sänker tröskeln för att vända sig
till densamma. En lokal DO kan bli ett viktigt stöd för många, och
flytta fram positionerna i Hässleholms antidiskrimineringsarbete.
Med anledning av ovanstående föreslår Miljöpartiet de Gröna att
Hässleholms kommun snarast tillsätter en lokal
Diskrimineringsombudsman.”
______
Ks au 2002-01-09, § 16
Socialnämnden föreslår i yttrande att frågan om inrättande av
diskrimineringsombudsman ska överlämnas till gruppen som
arbetar med att ta fram en integrationsplan för Hässleholms
kommun.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till vad socialnämnden anfört, anse motionen
vara besvarad.

______
Ks au 2002-04-03, § 108
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid
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Ks 2002-05-02, § 69
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.219

005

IT-infrastrukturprogram för Hässleholms kommun
Ks 2002-05-02, § 70
NetPartner Scandinavia AB har tagit fram ett förslag till ITinfrastrukturprogram för Hässleholms kommun.
Rapporten belyser behovet av bredbandskommunikation i
kommunen och föreslår dels hur ett nät kan utformas för att
tillgodose behoven, dels hur olika områden kan prioriteras
samt dels en organisation för hantering av kommunens ITinfrastrukturfrågor.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till IT-infrastrukturprogram för
Hässleholms kommun, samt
att uppdra åt kommunledningskontoret att tillställa Region
Skåne IT-infrastrukturprogrammet för godkännande.

Beslut till
Region Skåne+programmet

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.22

024

Förtydligande av bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevalda
Ks au 2002-04-17, § 119
Kommunfullmäktige har 2002-02-25 antagit rubricerade
bestämmelser. Bestämmelserna behöver justeras samt
förtydligas.
I § 2 anges vilka förrättningar som är ersättningsberättigade. Under § 2 a) bör intagas även sammanträden med
kommunalt bolag. Stadgandet bör ha följande lydelse:
”a) sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
styrelse för kommunalt aktiebolag.”
Under § 5 ***anges att vad gäller Hässleholms Industribyggnads AB att ledamot och ersättare har rätt till månadsarvode. Detta skall rätteligen vara att ledamot har rätt till
sådant arvode medan ersättare skall erhålla förrättningsarvode enligt § 8. Stadgandet bör ha följande lydelse:
”*** Ledamot, som inte är ordförande eller vice ordförande i
styrelsen, har rätt till månadsarvode med 1,9 % av grundbeloppet.”
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga av kommunledningskontoret föreslagen ändrad
lydelse av §2 a) samt §5***.
______

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

26

Ks 2002-05-02, § 71
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
kfs
HIBAB

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.74

101

Motion angående rekrytering av män till barnomsorgen
Kf 2002-02-25, § 39
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericson
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.
”Barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder. Det är
därför ett problem att så få män väljer att arbeta inom
barnomsorg och på lågstadiet. Kommunen bör uppmärksamma detta problem genom att ge BUN i uppdrag att
starta ett projekt för att öka rekryteringen av män till arbete
bland de yngre barnen. Det är viktigt att dessa yrken får
högre status bland män. Vidare bör man pröva att placera
flera män på samma förskola så att de kan stödja varandra i
yrkesrollen. På så sätt skapas en gemenskap som gör det
lättare för männen att fortsätta det viktiga arbetet bland
barnen.”
______
Ks au 2002-04-17, § 121
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 48/2002 svarat
på motionen i positiv anda.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad
barn- och utbildningsnämnden anfört i § 48/2002.
______

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid
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Ks 2002-05-02, § 72
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad
barn- och utbildningsnämnden anfört i § 48/2002.
______

Beslut till
Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.174

102

Val av styrelseledamot i Västra Göinge Hembygdsförening
Ks 2002-04-03, § 49
Gertrud Olofsson har avsagt sig uppdraget som
styrelseledamot i Västra Göinge Hembygdsförening fr.o.m.
10 april 2002.
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.
______
Ks 2002-05-02, § 73
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Curt Hjalmarsson (c), Åsvägen 7, 281 37
Hässleholm till styrelseledamot.

Beslut till
CH
Pk
Västra Göinge Hembygdsförening

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.229

048

Föreningsanslag 2002
Ks au 2002-05-02, § 129
Ekonomikontoret har upprättat förslag till bidrag till olika
föreningar.
Pär Palmgren yrkar avslag på bidrag till Medborgarhusföreningen.
Bengt Andersson deltager ej p.g.a jäv. Lars Olsson tjänstgör
som ordförande.
Ordföranden ställer först proposition på bidrag till Medborgarhusföreningen och finner den bifallen, med ordförandens
utslagsröst.
Därefter ställer han proposition på resterande förslag och
finner dem bifallna.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja bidrag till föreningar för 2002 enligt upprättat
förslag.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2002-05-02, § 74
Pär Palmgren yrkar avslag på ärendet vad avser bidrag till
Medborgarhusföreningen och bifall till förslaget i övrigt.
Rune Stensby yrkar bifall till förslaget i sin helhet.
Bengt Andersson deltar p.g.a. jäv ej i diskussion och beslut
beträffande Medborgarhusföreningen upa.
Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid
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Ks § 74 forts
Lena Wallentheim deltar p.g.a. jäv ej i diskussion och beslut
beträffande Emmaljunga Byggnadsförening upa.
Sven Jönsson tjänstgör för Bengt Andersson.
Per-Åke Purk tjänstgör för Lena Wallentheim.
Ordföranden Lars Olsson ställer proposition på dels förslaget
till föreningsanslag utom Organisationernas
Byggnadsförening upa Västra Torup och dels Pär Palmgrens
yrkande och finner förslaget till föreningsanslag utom
Organisationernas Byggnadsförening upa Västra Torup
bifallet.
Bengt Andersson och Lena Wallentheim deltager åter i
sammanträdet och Bengt Andersson återinträder som
ordförande.
Arne Elowson deltar p.g.a. jäv inte i diskussion och beslut
beträffande Organisationernas Byggnadsförening upa Västra
Torup.
Sven Jönsson tjänstgör för Arne Elowson.
Ordföranden Bengt Andersson ställer proposition på
förslaget till bidrag till Organisationernas Byggnadsförening
upa Västra Torup och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag till föreningar för 2002 enligt upprättat
förslag.
Moderaternas ledamöter reserverar sig till förmån för Pär
Palmgrens yrkande.

Beslut till
ek

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

32

Dnr 2002.131

007

Svar på revisionsberättelsen angående budgetprocessen
Ks au 2002-05-02, § 130
Hässleholms kommuns revisorer, grupp 2, har granskat
kommunens budgetprocess inför budgetåret 2002.
Ekonomikontoret har utarbetat ett svar på rapporten.
Pär Palmgren yrkar återremiss på ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels återremiss av
ärendet och dels om det skall avgöras idag och finner att
det skall avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på ekonomikontorets förslag
och finner det bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ekonomikontorets yttrande, samt
att översända ekonomikontorets skrivelse till revisorerna
som kommunstyrelsens yttrande.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2002-05-02, § 75
Bo-Anders Thornberg yrkar tillägg med att nämnderna skall
lägga realistiska förslag. Ingemar Gustavsson instämmer i
yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid
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Ks § 75 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Leif
Nilsson, Lena Wallentheim, Rune Stensby, Arne Elowson,
Catharina Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomikontorets yttrande, samt
att översända ekonomikontorets skrivelse till revisorerna
som kommunstyrelsens yttrande.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas
ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.

Beslut till
ek
rev+ek. skrivelse

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.210

041

Ekonomiska mål
Ks au 2002-05-02, § 131
Med hänvisning till kommunallagens krav på ekonomisk
balans och för att ha en hållbar ekonomi har ekonomikontoret upprättat ett förslag till ekonomiska mål.
Årets resultat 2003 skall vara 0,5% av skatteintäkterna och
generella statsbidrag. Denna procentsats skall successivt
öka med 0,5% per år fram till 2006. Investeringsvolymen
får inte överstiga summan av årets avskrivningar och årets
resultat.
Pär Palmgren yrkar återremiss på ärendet.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall
återremitteras eller avgöras idag och finner att det skall
avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på förslaget och finner det
bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ovanstående ekonomiska mål.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2002-05-02, § 76
Bo-Anders Thornberg yrkar att årets resultat 2003 skall vara
1,0% av skatteintäkterna och generella statsbidrag och
2004 skall vara 2,0%. Ingemar Gustavsson instämmer i
yrkandet.

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

35

Ks § 76 forts
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Leif
Nilsson, Lena Wallentheim, Rune Stensby, Arne Elowson,
Catharina Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas
ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.
______

Beslut till
ek

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

36

Dnr 2002.209

041

Balanskravet 2001
Ks au 2002-05-02, § 132
Det s.k. balanskravet i kommunallagen 8 kap 5§ skall
tillämpas fr.o.m. 2000.
Balanskravsresultatet är minus 35,1 mnkr. Detta skall
normalt sett regleras under de närmaste två åren. Kommunfullmäktige kan dock besluta att med hänsyn till synnerliga skäl avstå från en sådan reglering, om det kan anses
vara förenligt med god ekonomisk hushållning.
I årets resultat ingår nedskrivning av kapitaltillskott till AB
Hässleholmsbyggen på 40 mnkr. Denna betraktas som en
strukturåtgärd av sådan art att man kan avstå från resultatreglering med hänsyn till synnerliga skäl. Nedskrivningen
av bostadsbolagets förlustfastigheter har skett för att bolaget i fortsättningen ska kunna klara minst ett nollresultat.
Förfarandet måste enligt ekonomikontoret anses vara i
enlighet med god ekonomisk hushållning, eftersom bolagets
revisorer efterlyser nedskrivning av fastigheter. Fastigheterna har under en följd av år gått med förlust, vilket är
en följd av att de byggdes under byggboomen till en alltför
hög investeringskostnad för att inom överskådlig tid kunna
bära sina kostnader. Bolaget har genom nedskrivningar fått
möjlighet att bli den katalysator för en utveckling av
bostadsmarknaden som kommunen har avsett. Med hänvisning till dessa synnerliga skäl redovisas därför ett justerat
resultat på +4,9 mkr.

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

37

Ks au § 132 forts
Pär Palmgren yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på ekonomikontorets förslag och finner det bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till synnerliga skäl avstå från att reglera
resultatet för år 2001.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2002-05-02, § 77
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på ärendet. Ingemar
Gustavsson instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs avslagsyrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Leif
Nilsson, Lena Wallentheim, Rune Stensby, Arne Elowson,
Catharina Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

38

Ks § 77 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas
ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.
______

Beslut till
ek

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02
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Dnr 2002.211

042

Tidplan för budgetarbetet inför budget 2003 och flerårsplan
2004-2005 samt ekonomiska mål
Ks 2002-05-02, § 78
I Komrevs revisionsrapport ”Granskning av
budgetprocessen” framgår synpunkten ”Då processen kring
budgeten är mycket viktig för styrningen i kommunen och
då kommunfullmäktige är den som fastställer budgeten bör
kommunfullmäktige också fastställa tidplan för
budgetarbetet.”
Med hänvisning till denna synpunkt har ekonomikontoret
upprättat en tidplan för budgetarbetet inför budget 2003
och flerårsplan 2004-2005.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att fastställa tidplan enligt bilaga markerat med *.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa resterande dagar i bilagan.
./. Bilaga
______

Beslut till
Ek

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

40

Dnr 2002.214

107

Ändringar i bolagsordningarna
Ks au 2002-05-02, § 139
Fråga har uppkommit om ändring och komplettering av
bolagsordningar beträffande allmänna handlingars offentlighet.
I bolagsordningen för AB Hässleholmsbyggen finns en text
intagen angående allmänna handlingar. Den föreslås ändras
så att beslut om vägran att utlämna allmän handling fattas
av verkställande direktören.
Beträffande övriga bolag föreslås att följande text intages i
bolagsordningen för respektive bolag under angiven § varvid
efterkommande § ges nytt nummer:
Hässleholms Vatten AB
§ 17
Hässleholm Fjärrvärme AB
§ 16
Hässleholms Industribyggnads AB § 16
Hässleholms Renhållare AB
§ 17
”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i sekretesslagen.
Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören.”
I bolagsordningen för AB Hässleholmsbyggen föreslås
följande text ingå:
”I bolagets bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till honom
lider men om uppgiften röjs.”

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

41

Ks au § 139 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anmoda respektive bolag att fastställa bolagsordning
med angiven ny text beträffande utlämnande av allmän
handling.
______
Ks 2002-05-02, § 79
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kfs – ändra samtliga bolagsordn.
Samtliga bolag+ny bolagsordn.

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-02

42

Dnr 2002.217

101

Lista över obesvarade motioner
Ks au 2002-05-02, § 147
Kommunstyrelsen skall årligen till kommunfullmäktige
anmäla de motioner som ej ännu slutbehandlats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
______
Ks 2002-05-02, § 80
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att lägga förteckningen till handlingarna, samt
att framhålla för nämnderna att motioner skall besvaras
skyndsamt.
______

Beslut till
Samtliga nämnder

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

43

Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2002-05-02, § 81
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2002.104
002
Kommunledningskontorets exploateringsenhet Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende delegerat till chefen för
exploateringsavdelningen
-bostadsanpassningsbidrag
-arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i
kommunens fastigheter samt avtal, varigenom kommunen
tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, såvitt gäller
upplåtelser för tid om högst fem år
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor
-servitut, ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt
2002.214
002
Kommunledningskontoret – Delegationsbeslut fattade av
kanslichefen
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-28,
2002-04-03, 2002-04-09 och 2002-04-17

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

44

Övriga anmälningar
Ks 2002-05-02, § 82
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2002.7
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2002-03-31
2002.241
042
Ekonomikontoret – Anmälningsärende angående budget
2002.225
761
Kommunledningskontoret – Uppföljning av kommunens
”Drogpolitiska handlingsprogram”
2002.208
042
Kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet –
Årsredovisning 2001
2001.519
214
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Kv Drevkarlen och
Tyringe 4:28 m.fl., Tyringe tätort
2002.49
214
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Enhörningsvägen,
Hässleholms tätort
2002.202
042
Tekniska nämnden – Budgetuppföljning 2002-02-28
2002.94
530
Trivector Traffic AB - Rapport 2002:1, Utvecklad
pågatågstrafik Höör-Hässleholm

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-05-02

Sid

45

Ks § 82 forts
2002.187
042
HessleCity – Målsättning och evenemangsplan 2002,
Verksamhetsberättelse 2001, Medlemsförteckning 2001 och
Bokslutsredovisning 2001
2001.519
214
Länsstyrelsen i Skåne Län – Beslut angående prövning enligt
12 kap 1 § plan- och bygglagen
2002.49
214
Länsstyrelsen i Skåne Län – Beslut angående prövning enligt
12 kap 1 § plan- och bygglagen
2002.213
140
Region Skåne – Regionala utvecklingsåtgärder för att
ytterligare stärka den regionala balansen i Skåne
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll 200202-25

Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

