SAMMANTRÄDESPROTOKOIL

Hässleholms
kommun
Kommunfullmäktige

Plats och tid

Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen, 2011-12-12, kl. 19.00- 19.55

Beslutande
Ledamöter

Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson,
U r ban Widmark, Camilla Lindoff, Patrik Jönsson, Cecilia Tornerefelt,
Leif Nilsson, Lars-Göran Wiberg, Pär Palmgren, Ingrid Nyman, Johan
Kronqvist, Jeanette Thelander, Robin Gustavsson, Andreas Dahlberg,
Sven-Erik Andersson, Irene Nilsson, Karin Axelsson,Jonny Dolkov,
Anna Wallentheim, Per-Ake Purk, Anna Linell, Christer Welinder,John
Bruun,Jonathan R Jönsson, Peter Groth, Gunnel Bruhn, Susanna
Kennethsdotter, Ulrika Johannesson, Arne Dahlström, Ernst Herslow,
lviichael Strömberg, Rolf Delcomyn, Mats Sturesson, Richard Bernsheim,
Connie Asterman, Ulf Erlandsson, Lars Johnsson, Christer Caesar,
Joachim Fors,Jan Nilsson, Richard Larsson, Lars Arvidsson, Rolf
Tronäss, Helena Malje, Harald Lind, Johan Berglund, Leif Jannerstig,
Lena Svensson, Lennart Nilsson, Marianne Nilsson, Samuel Bergh, EvaMarie Liden, Sven-Inge Persson, Torsten Ising, Martin Karlström, Ulf
Berggren och Lena Nilsson.

Tjänstgörande ersättare Elisabeth Friberg och Hans-Göran Hansson
Övriga närvarande
Ersättare
Karin Nilsson, Björn Widmark, Kristina Berglund, Göran Blomberg, Bo

Eklund, Eva Persson, Lars Olsson, Winnie Aronsson, Jacob Romlin,
Gunnel Brännström, Zidon Kristensson, Gösta Svensson, Stig Hansson,
Benny Petersson, Annelie Cederberg, Thomas Rasmusson, Anders
Wallentheim, Peter Hallbrink, Raza Hukic, Asa Erlandsson, Petra
Johansson, Karina J annerstig och Mikael Björklund.
Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Lena W allentheitu och :Nlikael Koenen
11ikael Strömberg och Rolf Dekornyn

Justeringens plats, tid

Kommunledningskontoret/2011-12-20, kl. 15.00

U nders krifte r

Justerare

Mikael Koenen

Lena Wallentheim
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Anslag l bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag

2011-12-12

Datum då anslaget
sätts upp

2011-12-21

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2012-01-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

/;;;-:~/Jr~

-~~M!.-. Vt.kt.~ ............. :~.~:~ .... .

Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark
Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2012-
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§ 123
Information om Hässleholm Nord
Information om Hässleholm Nord och finansieringsavtal med Jernhusen lämnas
av näringslivschef Charlotte Fogde Andreasson och projektledare Johan Ericsson.
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§ 124
Svar på interpellation angående allaktivitetshus i
Hästved a
Beslut
Interpellationen är besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ingrid Nyman (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående planeringen för allaktivitetshus i Hästveda.
Kommunstyrelsens ordförande har överlåtit besvarandet av interpellationen till
fritidsnämndens ordförande Lars Johnsson (M).
Lars Johnsson besvarar interpellationen.
Ingrid Nyman (S) tackar för svaret.

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2011-11-21, § 121 har beslutat att bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige 2011-10-31, § 112 har beslutat att interpellationen får ställas.

Bilaga:
Interpellationen + svaret

Sänt till:

Kommunfullmäktige
Justering

b....._ t\J\J

Utdraget bestyrkes
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2011-10-27

HÄSSLEHOUviS f<OMMUN
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Kommunfullmäktige

Interpellation
Allaktivitetshus i Hästveda

2008-10-22 beslutar Fritidsnämnden att en arbetsgrupp bildas i Hästveda bestående av två politiker
(utses av fritidsnämnden, majoriteten (C) och oppositionen (S), två ungdomar, två
föreningsrepresentanter (utses av Hästvedas politiska referensgrupp) samt en representant från
fritidsförvaltningen samt att arbetsgruppen föreslås arbeta fram förslag till fritidsnämnden på hur
allaktivitetshuset bäst utformas och placeras
2009-11-18 behandlar Fritidsnämnden arbetsgruppens skrivelse. skrivelsen betonar vikten och
fördelarna av ett allaktivitetshus i Hästveda. En lämplig placering som föreslås är gamla Favöraffären, fastighet Hästveda 96:4
l lokalen och dess omgivning finns stora möjligheter för fritidsgård, service kontor, träningslokal för
musikutövare, väntrum för kollektivtrafik, busstation, företagshotell, Röda Kors-lokal,
skateboardramper mm. Bara fantasin sätter gränser. En utmärkt mötesplats för alla åldrar och
intressen.
Gruppens sammansättning är demokratiskt vald och har genomfört sitt arbete på ett demokratiskt
sätt och har vänt på många stenar innan man kom fram till beslutet. Förslaget var bra underbyggt.

Därför undrar jag:
Varför lyssnar man inte på en demokratiskt tillsatt grupp?
Varför respekterar man inte ideella människor och husägare som har lagt tid och kraft på
arbetsgruppen?
Varför har majoriteten inte behandlat gruppens förslag?

Svar på interpellation från Ingrid Nyman (s) angående allaktivitets

Hr\SS!' ,

s i Hästveda

2011 -11- 1 5
Ingrid har ställt tre frågor som jag svarar på i tur och ordning nedan.

1.

Varför lyssnar man inte på en demokratisk tillsatt grupp?
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Fritidsnämnden behandlade gruppens skrivelse 2009-11-18 och beslutade då att översända
den till kommunstyrelsen för kännedom. Via fritidsnämndens protokoll har kommunstyrelsen
således tagit del av skrivelsen men valt att inte gå vidare med förslaget. Vid tillfället då
kommunstyrelsen mottog skrivelsen förelåg en budget för 2009 som inte innehöll några nya
satsningar på allaktivitetshus.

2.

Varför respekterar man inte ideella människor och husägare som har lagt tid och kraft på
arbetsgruppen?
Självfallet respekterar majoriteten de ideella insatser som görs, men det ekonomiska läget
var 2009 sådant att kommunfullmäktige fick vara restriktiv med nya kommunala åtaganden
varför iden om ett allaktivitetshus i Hästveda inte kunde förverkligas. De prioriteringar som
gjorts därefter har inte heller gett utrymme för fler allaktivitetshus.

3.

Varför har majoriteten inte behandlat gruppens förslag?
Inom majoriteten diskuteras ständigt olika tankar och förslag om utveckling av kommunen.
Det har dock inte varit aktuellt att prioritera satsningar på nya allaktivitetshus.
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· Lars Johnsson (m)
Ordförande i fritidsnämnden
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§ 125
Begäran om höjd kreditram för Hässleholm Teknik

AB
Beslut
Hässleholm Teknik AB:s kreditram höjs till40 miljoner kronor.
Merkostnaden för den ökade kreditramen finansieras av Hässleholm Teknik AB
genom minskade underhållskostnader på befintliga inventarier.

Yrkande
Urban Widmark (T\1) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg: "att merkostnaden för den ökade kreditramen finansieras av Hässleholm
Teknik AB genom minskade underhållskostnader på befintliga inventarier."

Omröstning
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det
bifallet. Därefter ställer han beträffande tilläggsyrkandet proposition på dels bifall
och dels avslag och finner yrkandet bifallet.

Beskrivning av ärendet
Hässleholm Teknik AB är i stort behov av att nyinvestera sin maskinpark. Per den
31 augusti 2011 uppgår reparationskostnaderna till drygt 1 miljon kronor. Om
ingen nyinvestering görs under 2011 beräknas årets reparationskostnader landa på
cirka 1,5 miljoner kronor.
En plan har tagits fram över de investeringar som behöver göras inom den
närmaste femårsperioden. Enligt planen uppgår investeringarna till drygt 19
miljoner kronor totalt, varav 14,5 miljoner kronor under åren 2011 och 2012. För
att inte riskera att komma i likviditetsbrist under investeringsperioden ansöker
Hässleholm Teknik AB om en höjd låneram på koncernkontot med 10 miljoner
kronor till en total kreditram på 40 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts.§ 125

Om investeringar görs enligt planen för 2011 beräknas reparationskostnaderna
minska till400 000- 500 000 kronor och efter att investeringar för 2012 är gjorda
beräknas de ha minskat till under 300 000 kronor.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-11-16, § 278 beslutar att föreslå kommunfullmäktige
följande beslut:
Hässleholm Teknik AB:s kreditram höjs till40 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26, § 274 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholm Teknik AB:s kreditram höjs till40 miljoner kronor.

Sänt till:
Hässleholm Teknik AB
Ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 126
Nästa sammanträde
Ordföranden anmäler att nästkommande sammanträde hålls 30 januari 2012.
Hässleholms församling har inbjudit till guds~änst kl. 18.15 och samkväm efter
sammanträdet.

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes

h. w.
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§ 127
God Jul och Gott Nytt Ar
Ordföranden påminner om viktiga händelser i Hässleholm under 2011.
Han tillönskar ledamöter, ersättare, tjänstemän och personal som har hand om
teknik och sändningar till allmänheten en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vice ordförande Lena Wallentheim tillönskar ordföranden och hans familj en
God Jul och ett Gott Nytt Ar.
Klapputdelning och en lättare julmåltid avslutar kvällen.

Kommunfullmäktige
Justering

Utdraget bestyrkes
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