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Sammanträdesdatum

2011-05-30

Plats och tid

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-19.55

Beslutande
Ledamöter

Douglas Roth, Mikael Koenen, Tommy Nilsson § 51-52, 54-59, Urban
Widmark § 51-52,55-59, Camilla Lindoff, Patrik Jönsson, Cecilia
Tornerefelt, Leif Nilsson, Lars-Göran Wiberg, Pär Palmgren, Ingrid Nyman,
Johan Kronqvist, Robin Gustavsson, Andreas Dahlberg, Sven-Erik
Andersson, Irene Nilsson, Jonny Dolkov, Anna Wallentheim, Per-Åke Purk,
Anna Lineli, Christer Welinder, John Bruun, Jonathan R Jönsson, Peter
Groth, Gunnel Bruhn, Ulrika Johannesson, Arne Dahlström, Ernst Herslow,
Michael Strömberg, Rolf Delcomyn, Mats Sturesson, Richard Bernsheim,
Ulf Erlandsson, Lars Johnsson, Christer Caesar, Joachim Fors, Jan Nilsson,
Richard Larsson, Lars Arvidsson, Rolf Tronäss, Helena Malje, Harald Lind,
J ohan Berglund, Leif J annerstig, Lena Svensson, Lennart Nilsson, Marianne
Nilsson, Anita Peterson, Eva-Marie Liden, Sven-Inge Persson, Torsten
Ising, Ulf Berggren, Solbritt Lindborg och Lena Nilsson.

Tjänstgörande ersättare

Hans-Göran Hansson, Karin Nilsson, Mikael Björklund, Benny Petersson,
Björn Widmark, Martin Karlström, Annelie Cederberg, Gösta Svensson
§ 53 och Kristina Berglund §§ 53-54.

Övriga närvarande
Ersättare

Kristina Berglund, Lynn Thulin, Göran Blomberg, Bo Eklund, Eva Persson,
Lars Olsson, Charlotta Eroldsson, Winnie Aronsson, Jacob Romiin, Gunnel
Brännström, Gösta Svensson, Klara Holmberg, Stig Hansson, Saga
Henriksdotter, Thomas Rasmusson, Margareta Axelsson, Anders
Wallentheim, Elisabeth Friberg, Peter Hallbrink, Åsa Erlandsson, Karina
J annerstig och Åke Nilsson.

Tjänstemän

Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Sven-Erik Andersson och Irene Nilsson
Mikael Koenen och Leif Nilsson

Justeringens plats, tid

Kommunledningskontoret/20 11-06-09

Justerade paragrafer

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sven-Erik Andersson

Irene Nilsson
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Sammanträdesdatum

2011-05-30

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag

2011-05-30

Datum då anslaget
sätts upp

2011-06-10

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2011-07-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

flJJ,rnwJb

........... tM............................................................

Elisabeth Aidemark
Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2011-
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Sammanträdesdatum

2011-05-30

§ 51

Information
Stadsbyggnadschef Leif Berg inleder sammanträdet med att informera om de planer
som finns för utveckling av Sösdala tätort.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-05-30
2010/1001007

§ 52

Svar på revisionsrapport - Granskning av
kommunledningskontorets organisation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
Yrkanden
Revisor Nils Olof Sennmalm redovisar revisorernas syn på svaret.
Beskrivning av ärendet
Revisorerna har granskat den omorganisation av kommunledningskontoret som
kommunstyrelsen fastställde 2008-10-15, § 186 och som trädde i kraft 2009-01-01.
Underlaget för revisorernas granskning bygger i huvudsak på vad som framkommit i
olika intervjuer med enskilda medarbetare i den kommunala organisationen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-03-30, § 116 beslutar att yttra sig till revisorerna i enlighet med
bilagt förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-16, § 83 beslutar att föreslå kommunstyrelsen
följande beslut:
Kommunstyrelsen yttrar sig till revisorerna i enlighet med bilagt förslag.

Sänt till:
Revisorerna

Justering

~

Utdraget bestyrkes
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KOMMUN

KOMMUNruLLMAKnCE

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-05-30
2011/312 005

§ 53

Verksamhetsberättelse 2010 för IT-nämnd Skåne Nordost
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhets berättelsen.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i IT -nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2010.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Tommy Nilsson (S) och Urban Widmark (M) i
handläggningen och beslutet i ärendet. För dem tjänstgör Gösta Svensson (S) respektive
Kristina Berglund (M).
Beskrivning av ärendet
IT -nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet
avseende tiden 2010-01-01 till och med 2010-12-31.
Hässleholms kommuns revisorer har upprättat granskning srapport som tillstyrker att
nämnden beviljas ansvarsfrihet.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-05-04, § 141 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelsen.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i IT -nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2010.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Tommy Nilsson (S) och Urban Widmark (M) i
handläggningen i detta ärende.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06, § 110 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
för beslut.
Sänt till:
IT -nämnd SKNO
IT -chefen Hlm

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2011-05-30

2011/364 107

§ 54

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 från
Kommunalförbundet AV Media Skåne
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Kommunalförbundet AV Media
Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Urban Widmark (M) i handläggningen och beslutet i detta
ärende. Istället tjänstgör Kristina Berglund (M).
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Kommunalförbundet A V Media Skåne har beslutat att överlämna
bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 till respektive fullmäktige i
medlemskommunerna, samt att överlämna revisionsberättelsen till respektive
fullmäktige i medlemskommunerna med en begäran om att dessa beviljar direktionen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-05-18, § 157 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Kommunalförbundet A V Media
Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Urban Widmark (M) och Lena Wallentheim (S) i
handläggningen i detta ärende.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkande
Douglas Roth (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och föreslår vidare
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-27, § 121 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Kommunalförbundet A V Media
Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Sänt till:
AV Media Skåne
Justering

Utdraget bestyrkes
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KOMMUN

KOMMUNF1JLLMAKnGE

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-05-30
20111401 206

§ SS

Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att anta
stadsbyggnadskontorets förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
2. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att anta
stadsbyggnadskontorets förslag till taxa för prövning av strandskyddsärenden enligt
miljöbalken.
3. Fullmäktige beslutar attjusteringsfaktorn, N, i taxan ska vara 1,0.
4. Byggnadsnämnden har rätt att för vissa slags ärenden eller för särskilt ärende sätta
ned avgiften om den bedöms vara oskälig. Om en åtgärd inte kan hänföras till en
särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på
tids ersättning.
5. Den nya taxan gäller från och med dagen då protokollet med fullmäktiges beslut
justerats.
6. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera taxan under år 2013 och
återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Peter Groth (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Skäl för beslut
Enligt kommunfullmäktiges anvisningar ska byggnadsnämnden eftersträva att ha full
kostnadstäckning för sin myndighetsutövning och annan verksamhet genom avgifter.
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden godkände den 12 april 2011, § 79, stadsbyggnadskontorets förslag
till ny taxa från den 11 april 2011. Den nya taxan baseras på ett förslag från Sveriges
Kommuner och Landsting.
Översynen av taxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen (SFS
2011 :900) som träder i kraft den 2 maj 2011.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-05-30
20111401 206

Forts. § 55

I och med lagändringen får byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst
inom ramen för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning,
men också genom de nya möjligheterna att lämna olika former av besked. De nya
uppgifterna innebär att resurser behöver tillföras byggnadsnämnden. För att denna
resursförstärkning inte ska belasta skattekollektivet föreslås att resursbehovet täcks
genom att anta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till ny taxa med
smärre justeringar.
A vgifterna i SKL:s taxa baseras på en beräknings formel enligt grundprincipen: Faktor x
mPBB x N = avgiften, där faktorn beror på vilken typ av åtgärd som avses enligt taxans
tabeller, mPBB är en tusendels prisbasbelopp och N är kommuns justeringsfaktor.
Regeringen har för 2011 fastställt prisbasbeloppet till 42 800 kr (mPBB = 42:80).
Genom att taxan är knuten till pris basbeloppet fås en automatisk indexuppräkning.
Justeringsfaktorn baseras på kommunstorlek och föreslås till 1,0 trots att SKL
rekommenderar N = 1,2 för kommuner med en befolkning på mer än 50'000 invånare.
Med justeringsfaktorn N = 1,0 bedöms nämndens intäkter öka med drygt 1,5 miljoner
kronor vilket då fmansierar behovet av mellan 3 '000 till 3 '500 timmars merarbete i
nämndens verksamhet samt behov av ny utrustning. Stadsbyggnadskontorets
självkostnadspris var 425 kr per timme år 2010.
Under förutsättning att taxan antas av kommunfullmäktige har byggnadsnämnden gett
stadsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja rekrytering av ytterligare två handläggare till
stadsbyggnadskontoret.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-05-18, § 1589 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
1. Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att anta
stadsbyggnadskontorets förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
2. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att anta
stadsbyggnadskontorets förslag till taxa för prövning av strandskyddsärenden enligt
miljöbalken.
3. Fullmäktige beslutar attjusteringsfaktorn, N, i taxan ska vara 1,0.
4. Byggnadsnämnden har rätt att för vissa slags ärenden eller för särskilt ärende sätta
ned avgiften om den bedöms vara oskälig. Om en åtgärd inte kan hänföras till en
särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på
tidsersättning.
5. Den nya taxan gäller från och med dagen då protokollet med fullmäktiges beslut
justerats.
6. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera taxan under år 2013 och
återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Yrkande
Douglas Roth (M) föreslår att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04, § 123 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att anta
stadsbyggnadskontorets förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
2. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att anta
stadsbyggnadskontorets förslag till taxa för prövning av strandskyddsärenden enligt
miljöbalken.
3. Fullmäktige beslutar att justeringsfaktorn, N, i taxan ska vara 1,0.
4. Byggnadsnämnden har rätt att för vissa slags ärenden eller för särskilt ärende sätta
ned avgiften om den bedöms vara oskälig. Om en åtgärd inte kan hänföras till en
särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på
tidsersättning.
5. Den nya taxan gäller från och med dagen då protokollet med fullmäktiges beslut
justerats.
6. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera taxan under år 2013 och
återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige.
Yrkande
Urban Widmark (M) föreslår att byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera taxan
under år 2013 och återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige.

Sänt till:
Byggnadsnämnden
Kfs

Justering
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Utdraget bestyrkes
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2011/383 102

§ 56

Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet.
Beskrivning av ärendet
Jonathan Lindborg har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden med omedelbar
verkan på grund av partibyte. Kommunfullmäktige har bifallit avsägelsen genom beslut
2011-04-26, § 48.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2011-04-26, § 48 bifaller avsägelsen. Valet bordläggs.

Sänt till:
Den valde
PK
Troman
Valnämnden

lustering
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Utdraget bestyrkes
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§ 57

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Farstorp
Beslut
Valen bordläggs.
Beskrivning av ärendet
Sparbanksstiftelsen Farstorp anhåller om att kommunfullmäktige utser två nya
huvudmän då Olof Turesson (C) och Henning Nilsson (V) har meddelat sin avgång.

Sänt till:
Sparbanksstiftelsen Farstorp
Troman
PK

Justering

TN~

Utdraget bestyrkes
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§ 58

Motion om att erbjuda eleverna traditionell skolavslutning i
kyrkan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen och bam- och
utbildningsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Patrik Jönsson (S D) har lämnat in en motion om att erbjuda elever traditionell
skolavslutning i kyrkan.

Bilaga: Motionen

Sänt till:
BUN

Utdraget bestyrkes

HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2011 -05- 09

Motion till Hässleholms kommunfullmäktige

Erbjud eleverna traditionell skolavslutning i kyrkan
I flera av kommunens skolor har den fina svenska traditionen med skolavslutning i kyrkan
upphört. Från Sverigedemokraternas sida anser vi att det är tråkigt att eleverna berövas denna
fina tradition vilken många generationers skolbarn fått uppleva. Vi ser också att det finns ett
stort folkligt stöd för dessa kyrkliga skolavslutningar. Därför anser vi att man på samtliga av
kommunens grundskolor skall erbjuda eleverna som så önskar en kyrklig skolavslutning vid
höst- och vårterminens slut.
Traditionen med skolavslutning i kyrkan har nuförtiden inte särdeles mycket med
protestantisk tro att göra utan är snarare en del av vårt kulturarv och en ren tradition, vilket
kan jämföras med julafton som för de flesta är mer är aven familjehögtid med
julklappsutdelning än ett firande av Jesu födelse. Givetvis kan ingen elev tvingas att deltaga i
kyrkan, så av praktiska skäl är det fördelaktigt att lägga kyrkobesöket först på morgonen
varefter man har den formella obligatoriska avslutningen i skolan. Hur det hela skall
organiseras rent praktisk bör åligga vmje skolområdes rektor.
I en tid, där högt uppsatta rikspolitiker vill införa muslimska helgdagar och avveckla svenska
traditioner anser vi Sverigedemokrater att det är viktigt att vi värnar vår svenska kultur och
våra svenska traditioner. Därför yrkar vi
att man på samtliga av kommunens grundskolor skall erbjuda eleverna en kyrklig
skolavslutning vid höst- och vårterminens slut.

Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna
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§59

Anmälningsärende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälnings ärenden till handlingarna:

2011.2626
Tackkort med anledning av uppvaktning på födelsedag- Bo Johansson.
2010.642 214
Länsstyrelsen i Skåne län - Beslut om avslag på överklagande ifråga om antagandet av
detaljplan för Sydvästra Sösdala, Vannaröd 7:28 med flera i Hässleholms kommun.

Justerin~
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Utdraget bestyrkes

