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Diarienummer

2010-04-26
Plats och tid

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-22.00

Beslutande

Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson,
Urban Widmark, Willy Ohlsson, Karin Axelsson, Gunnel Persson, Lars
Olsson, Mikael Björklund, Robin Gustavsson, Lennart Westdahl, Patrik
Jönsson, John Bruun, Ingrid Nyman, Sven-Inge Persson, Karin Nilsson,
Lena Nilsson, Åke Nilsson, Per-Åke Purk, Berit Wirödal, Helene Frick
§§26-36, Bo-Anders Thornberg §§26-36, Margareta Axelsson, Thomas
Rasmusson, Rolf Tronäss, Lars-Göran Wiberg, Ingrid Jägerhed §§26-36,
Lars Johnsson, Tommy Nilsson, Cecilia Tornerefelt, Lars-Ivar Ericson
§§26-36, Åke Sundkvist, Helena Malje, Kristina Lind §§26-36, Petra
Johansson, Gösta Johansson, Torsten Ising, Rolf Delcomyn, Pär Palmgren,
Ulf Sjöström, Connie Asterman, Benny Petersson, Zidon Kristensson, SvenErik Andersson §§26-36, Johan Berglund, Leif Jannerstig, Peter Groth,
Harald Lind, Susanna Kennethsdotter, Kristina Berglund, Christer Welinder
§§26-36, Jan Nilsson, Leif Nilsson, Anita Peterson, Richard Bernsheim,
Christer Caesar, Irene Nilsson, Winnie Aronsson.

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Andersson, Lennart Nilsson, Ulrika Johannesson §§ 37-42, Roman
Koziol §§ 37-42, Bo-Anders Friberg §§ 37-42, Mats Sturesson §§ 37-42,
Eva Persson §§ 37-42, Inge Hallabro §§ 37-42, Herbie Alsaad §§ 37-42.

Övriga närvarande
Ersättare

Andreas Dahlberg, Agneta Söderberg, Rolf Persson, Joachim Fors, Ulrika
Johannesson, Roman Koziol, Sven Jönsson, Lena N Andersson, Johan
Barnekow, Bo Anders Friberg, Bengt Troedsson, Torsten Nilsson, Göran
Blomberg, Kerstin Andersson, Mats Sturesson, Eva Persson, Sol-Britt
Erlandsson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Lars Arvidsson, Eva-Marie
Lidén, Inge Hallabro Gunnel Brännström, Christer Jönsson, Herbie Alsaad,
Elisabeth Friberg, Lisbeth Jönsson, Per-Gunnar Andersson, Lennart Nilsson.
Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Tjänstemän

Utses att justera
Ersättare

Johan Berglund, Leif Jannerstig
Mikael Koenen, Lena Wallentheim

Justeringens plats, tid

Kommunledningskontoret/ 20100506 kl 13.30

Justerade paragrafer

§§ 26-42

Underskrifter Sekreterare

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

Ordförande

...................................................
Douglas Roth

Justerare

...................................................
Johan Berglund
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Leif Jannerstig
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§ 26

Fråga angående Allaktivitetshus Ljungdala
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Ingrid Nyman (S) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
Allaktivitetshus Ljungdala.
Urban Widmark (M) besvarar frågan.
Ingrid Nyman (S) tackar för svaret.
_____________________
Sänt till:
Bilaga: Frågan
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§ 27

Fråga angående Vittsjö idrottsplats
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Ingrid Nyman (S) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
Vittsjö idrottsplats.
Urban Widmark (M) besvarar frågan.
Ingrid Nyman (S) tackar för svaret.
_____________________
Sänt till:
Bilaga: Frågan
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§28

Fråga angående sommaraktiviteter för barn
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Ingrid Nyman (S) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
sommaraktiviteter för barn.
Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat besvarandet till kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande Lars-Göran Wiberg (C) som besvarar frågan.
Ingrid Nyman (S) tackar för svaret.
_____________________
Sänt till:
Bilaga: Frågan
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§ 29

Fråga angående Österås IP
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Ingrid Nyman (S) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
Österås IP.
Urban Widmark (M) besvarar frågan.
Ingrid Nyman (S) tackar för svaret.
_____________________
Sänt till:
Bilaga: Frågan
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§ 30

Arrende avseende koloniträdgårdsverksamhet på fastigheten
Hässleholm Gäddastorp 4:13 – Fridhems koloniförening
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att arrendera ut del av fastigheten Hässleholm Gäddastorp
4:13 till Fridhems koloniförening, genom ett 10-årigt avtal om lägenhetsarrende.
Beskrivning av ärendet

Fridhems koloniförening har idag ett avtal som löper på 5 år och vill i stället ha ett avtal
som löper på 10 år.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-31 § 38 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att arrendera ut del av fastigheten Hässleholm Gäddastorp
4:13 till Fridhems koloniförening, genom ett 10-årigt avtal om lägenhetsarrende.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-17 § 47 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att arrendera ut del av fastigheten Hässleholm Gäddastorp
4:13 till Fridhems koloniförening, genom ett 10-årigt avtal om lägenhetsarrende.
_____________________
Sänt till:
klk - exploateringsavd
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§ 31

Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem införa valfrihetssystem inom
hemtjänst i ordinärt boende avseende serviceinsatserna städning, tvätt/klädvård
och inköp i enlighet med av omsorgsförvaltningen upprättat ”Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst” jämte bilagor med följande ändringar: a) Ickevalsalternativet beskrivet i § 1.2.1 – De första 6 månaderna .. ska
ändras till 12 månader, b) beträffande miljökrav ska förfrågningsunderlaget
kompletteras med krav på att leverantören i den verksamhet som utförs för
kommunens räkning följer samma miljökrav som är beslutade för den kommunala verksamheten. Detta gäller även regler för bilhållning. Fullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att göra detta tillägg, c) beträffande meddelarfrihet
ska förfrågningsunderlaget kompletteras med krav på att leverantören i den
verksamhet som utförs för kommunens räkning ska gälla samma regler för meddelarfrihet som i offentlig (kommunal) verksamhet. Fullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att göra detta tillägg, och d) beträffande marknadsföring ska
förfrågningsunderlaget kompletteras med bestämmelse om att marknadsföring
genom direktreklam inte ska vara tillåtet. Fullmäktige ger berörd förvaltning i
uppdrag att göra detta tillägg.
2. Omsorgsnämnden ska vara upphandlande myndighet i frågor enligt punkt 1.
3. Till omsorgsnämnden delegeras rätten att inom nämndens verksamhetsområde
besluta i frågor rörande ovannämnda lag, dock inte i frågor om införande eller
avveckling av valfrihetssystem.
Yrkanden

Patrik Jönsson (SD) yrkar återremiss av ärendet med hänvisning till bilagda motivering.
Peter Groth (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilagda ändringsyrkande. I detta instämmer John Bruun (FP), Lars-Göran Wiberg (C),
Karin Axelsson (M), Kerstin Andersson (C), Robin Gustavsson (KD),
Rolf Delcomyn (S) yrkar avslag på ärendet. I detta instämmer Anita Peterson (V),
Benny Petersson (S) och Irene Nilsson (S).
Tommy Nilsson (S) yrkar avslag både på kommunstyrelsens förslag och Peter Groths
yrkande. I detta instämmer Lena Wallentheim (S).
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Omröstning

Ordföranden ställer först beträffande återremissyrkandet proposition på dels bifall till
och dels avslag på yrkandet och finner det avslaget.
Därefter ställer han proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels Peter Groths
yrkande och dels Tommy Nilssons avslagsyrkande och finner Peter Groths yrkande bifallet.
Votering begärs.
För att få fram ett motförslag ställer ordföranden proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Tommy Nilssons avslagsyrkande och finner avslagsyrkandet utsett till
motförslag.
Följande proposition i huvudvoteringen godkänns: ”Den som bifaller Peter Groths yrkande röstar ja. Den som vill avslå det röstar nej.”
34 ja-röster och 22 nej-röster avges. 5 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: se lista
Följande röstar nej: se lista
Följande avstår från att rösta: se lista.
Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande.
Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden gav år 2008 ( 2008-04-15, § 29 och 2008-10-21, § 104) omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på fritt val inom hemtjänsten. Den 21 januari
2010 beslutade nämnden (§ 5) på grundval av förvaltningens utredning följande.
1. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar att införa valfrihetssystem, s.k. fritt val, med tillämpning av lagen om
valfrihetssystem (2008:962), inom hemtjänst i ordinärt boende i Hässleholms
kommun avseende serviceinsatserna städning, tvätt/klädvård och inköp, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag jämte bilagor och med omsorgsnämnden
som upphandlande myndighet.
2. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar att delegera till omsorgsnämnden att besluta i frågor rörande valfrihetssystem, inom nämndens verksamhetsområde, dock inte i frågor som rör
införande eller avveckling av valfrihetssystem.
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Av ovannämnda utredning framgår i huvudsak följande. Valfrihetssystem tillämpas sedan länge i ett antal kommuner inom vitt skilda verksamheter. En ny lag, lagen om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen reglerar vad som gäller
för bland annat de kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd-, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller
patienten. Valfrihetssystem är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling (LOU), och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och
sjukvårdstjänster.
Den upphandlande myndighet som vill tillämpa lagen måste annonsera löpande i en nationell databas för valfrihetssystem. Såväl privata företag som ideella organisationer
kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Kommuner ges möjlighet att genom
avtal reglera förutsättningarna för valfrihetssystemet. Alla leverantörer som ansökt om
att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställda kraven godkänns,
varefter avtal tecknas. Godkänd leverantör är inte garanterad en viss mängd uppdrag.
En viktig innebörd av lagen är att den inte innebär någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Istället ges den enskilde möjlighet att välja den leverantör som han eller hon
bedömer erbjuder den bästa kvaliteten. Kommunen ansvarar för att brukaren eller patienten får fullödig information om samtliga de leverantörer som de kan välja mellan. För
de personer som inte väljer ska det finnas ett icke-valsalternativ. Leverantör som
anser sig förfördelad kan i domstol ansöka om rättelse och kräva skadestånd. – En närmare beskrivning av hur nu aktuellt valfrihetssystem är tänkt att fungera finns i ”Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst”.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-31 § 41 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande:
1. Med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem införa valfrihetssystem inom
hemtjänst i ordinärt boende avseende serviceinsatserna städning, tvätt/klädvård
och inköp i enlighet med av omsorgsförvaltningen upprättat ”Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst” jämte bilagor.
2. Omsorgsnämnden ska vara upphandlande myndighet i frågor enligt punkt 1.
3. Till omsorgsnämnden delegeras rätten att inom nämndens verksamhetsområde
besluta i frågor rörande ovannämnda lag, dock inte i frågor om införande eller
avveckling av valfrihetssystem.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Groth (MP) yrkar återremiss av ärendet med hänvisning till att protokoll från brukarorganisation fattas, det inte finns någon beräkning av administrationskostnaden och
att det fattas krav på typ av fordon. I yrkandet instämmer Tommy Nilsson (S), Per-Åke
Purk (V) och Patrik Jönsson (SD).
Omröstning
Ordföranden ställer beträffande återremissyrkandet proposition på dels avslag och dels
bifall och finner yrkandet avslaget.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja.
Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Rolf Tronäss (M), Lena
Svensson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Torsten Ising (FV), Urban
Widmark (M).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Irene Nilsson (S), Per-Åke Purk (V), Peter Groth (MP), Patrik Jönsson (SD).
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer slutligen proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-17 § 50 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:
1. Med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem införa valfrihetssystem inom
hemtjänst i ordinärt boende avseende serviceinsatserna städning, tvätt/klädvård
och inköp i enlighet med av omsorgsförvaltningen upprättat ”Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst” jämte bilagor.
2. Omsorgsnämnden ska vara upphandlande myndighet i frågor enligt punkt 1.
3. Till omsorgsnämnden delegeras rätten att inom nämndens verksamhetsområde
besluta i frågor rörande ovannämnda lag, dock inte i frågor om införande eller
avveckling av valfrihetssystem.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar avslag på förslaget.
Lars-Göran Wiberg (C) och Pär Palmgren (M) yrkar bifall till förslaget.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på förslaget och finner det
bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller förslaget röstar ja.
Den som vill avslå det röstar nej.
Två ja-röster och en nej-röst avges. Lars-Göran Wiberg och Pär Palmgren röstar ja.
Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.
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Sverigedemokraternas återremissyrkande.
Peter Groths tilläggsyrkande

_____________________
Sänt till:
On
klk - kommunjuristen
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NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA
FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ärende § 31 Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten.
LEDAMOT
1:a valkretsen
Mona Hilbertsson, s
Urban Widmark, m

ERSÄTTARE

JA

x
x
x

Gunnel Persson, s

x

Lars Olsson, c

x

Mikael Björklund, fv

x

Robin Gustavsson, kd

x

Lennart Westdahl, s

x

Patrik Jönsson, sd
John Bruun, fp

x
x

Ingrid Nyman, s
Kerstin Andersson, c

x
x

Sven-Inge Persson, s
Karin Nilsson, m

x
x

Lena Nilsson, s
Åke Nilsson, fv

x
x

Per-Åke Purk, v
Berit Wirödal, kd

x
x

Helene Frick, mp
Bo-Anders Thornberg, m

x
x

Margareta Axelsson, s

x

Thomas Rasmusson, s

x

Lennart Nilsson, sd

x

Rolf Tronäss, m

x

Lars-Göran Wiberg, c

x

Ingrid Jägerhed, s
Lars Johnsson, m

AVST

x

Willy Ohlsson, s
Karin Axelsson, m

NEJ

x
x
SUMMA (28) 14

11

3

LEDAMOT
2:a valkretsen
Tommy Nilsson, s

ERSÄTTARE

JA

NEJ

AVST

x

Cecilia Tornerefelt, m

x

Lars-Ivar Ericson, c

x

Åke Sundkvist, m

x

Helena Malje, s

x

Kristina Lind, kd

x

Petra Johansson, sd

x

Gösta Johansson, c

x

Torsten Ising, fv

x

Rolf Delcomyn, s

x

Pär Palmgren, m

x

Ulf Sjöström, fp

x

Connie Asterman, s

x

Benny Petersson, s

x

Zidon Kristensson, kd

x

Sven-Erik Andersson, c

x

Johan Berglund, m

x

Leif Jannerstig, s

x

Peter Groth, mp

x

Harald Lind, sd

x

Susanna Kennethsdotter, fv

x

Kristina Berglund, m

x

Christer Welinder, s

x

Jan Nilsson, c

x

Leif Nilsson, s

x

Anita Peterson, v

x

Richard Bernsheim, m

x

Christer Caesar, kd

x

Irene Nilsson, s

x

Winnie Aronsson, fp

x

Lena Wallentheim, s, 2:e v ordf

x

Mikael Koenen, fp, 1:e v ordf

x

Douglas Roth, m,. ordf

x
SUMMA (33)

20

11

2

14

11

3

SUMMA TOTALT 34

22

5
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§ 32

Handel med vissa receptfria läkemedel – ansvar samt taxa för
kontroll
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Ansvaret för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel läggs på miljönämnden.
2. Förslag till Taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel antas att gälla från och med 2010-06-01.
Yrkande

Urban Widmark (M) yrkar att taxan ska gälla från 2010-06-01. I övrigt yrkar han bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beskrivning av ärendet

Den 1 november 2009 trädde en ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kraft. Samtidigt har lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel upphävts. Nikotinläkemedel inryms därmed i begreppet vissa receptfria läkemedel.
Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen ansvaret att kontrollera efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd
av lagen.
Med anledning av regelverket är nytt bör kommunen ta beslut om vilken nämnd som
ska ha kontrollansvaret. Miljönämnden har ansvar för tillsyn enligt den nu upphävda lagen om detaljhandel för nikotinläkemedel.
För det arbete som kommunen utför har man rätt att ta ut avgift enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2010-02-03.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-31 § 44 beslutade att föreslå kommunfullmäktige följande:
Ansvaret för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
läggs på miljönämnden.
Förslag till Taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel antas att gälla från och med 2010-05-01.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-17 § 55 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:
Ansvaret för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
läggs på miljönämnden.
Förslag till Taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel antas att gälla från och med 2010-05-01.
_____________________
Sänt till:
Mn
Kfs
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§ 33

Obehandlade motioner per 2009-12-31 – redovisning
Beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisning av obehandlade motioner per 2009-12-31 till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Motioner som var obehandlade per 2009-12-31 redovisas i förteckning.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-31 § 48 beslutade att föreslå kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige lägger redovisning av obehandlade motioner per 2009-12-31 till
handlingarna.
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2010-03-17 § 66 föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger redovisning av obehandlade motioner per 2009-12-31 till
handlingarna.
Bilaga: Förteckningen
____________________
Sänt till:
klk – kansli- och juridikavd
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§ 34

Revisionsberättelse för 2009 års verksamhet
Beslut

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) summerar 2009 och redovisar det
aktuella läget.
Revisorernas ordförande Nils Olof Sennmalm redovisar revisionsberättelsen i vilken
ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda samt föreslås att årsredovisningen godkänns.
Diskussionen beträffande årsredovisningen hålls samman medan besluten delas upp.
____________________
Sänt till:
Rev
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§ 35

Ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet
Beslut

1. Ansvarsfrihet beviljas för år 2009 för kommunstyrelsen och dess enskilda
ledamöter.
2. Ansvarsfrihet beviljas för år 2009 för övriga nämnder och deras enskilda
ledamöter samt övriga förtroendevalda.
3. Beträffande motiveringen hänvisas till revisorernas berättelse.
4. Det antecknas att i beslutets olika delar deltar inte de enskilda ledamöterna i de
delar de är redovisningsskyldiga till kommunen.
Yrkande

1:e vice ordförande Mikael Koenen (FP) yrkar att kommunfullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ samt övriga förtroendevalda.
Beskrivning av ärendet

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
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§ 36

Kommunens årsredovisning för 2009
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2009.
Beskrivning av ärendet

Kommunens årsredovisning för 2009 är framtagen. Revisionen har överlämnat revisionsberättelsen inför kommunfullmäktige och har föreslagit beslut beträffande ansvarsfrihet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-03-31 § 51 beslutar att godkänna kommunens årsredovisning
för 2009.
_____________________
Sänt till:
ekonomistab
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§ 37

Förslag till bolagsordning, ägardirektiv och huvudprinciper för
slutreglering m m för tekniskt bolag i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Förslag till bolagsordning, innebärande bland annat att bolagets firma skall vara
Hässleholm Teknik AB fastställs, med ändringen i § 8 att styrelsen ska bestå av
5-7 ledamöter.
2. Förslag till komplettering av ägardirektiv för kommunens bolag fastställs.
3. Förslag till huvudprinciper för slutreglering mellan kommunen och bolaget
avseende verksamhet, ekonomi och personal fastställs.
4. Ett tekniskt utskott bestående av tre ledamöter, varav en ordförande och en vice
ordförande, skall inrättas under kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, för Hässleholms kommuns räkning besluta om och ingå
avtal gällande Hässleholm Teknik AB:s verksamhet.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, besluta om en praxismodell som under en övergångsperiod om 18 månader från och med 2010-07-01, skall kunna hantera sådan verksamhet för vilken detaljreglerade avtal vid ovan angivet datum ännu inte kommit till stånd.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, fram till 2010-07-01 i övrigt besluta i resterande frågor
gällande bolagsbildningen avseende Hässleholm Teknik AB.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i anledning av vad som stadgas under punkt
4, ta fram förslag till komplettering av reglementet för kommunstyrelsen.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar avslag på ärendet och medges lägga en protokollsanteckning.
I detta instämmer Per-Åke Purk (V) och Benny Petersson (S).
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag och dels avslag på detsamma enligt Tommy Nilssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag
bifallet.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag
röstar ja. Den som vill avslå det röstar nej.”
33 ja-röster och 24 nej-röster avges. 4 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: se lista.
Följande röstar nej: se lista
Följande avstår från att rösta: se lista.
Reservationer och protokollsanteckning

Sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet och medges lägga bilagda protokollsanteckning.
Beskrivning av ärendet

1. Inledning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2009, § 110, bland annat dels att del
av tekniska kontorets verksamhet per den 1 juli 2010 skulle överflyttas till ett av kommunen helägt aktiebolag, dels att ge tekniska kontoret i samråd med kommunstyrelsen i
uppdrag att för kommunfullmäktige senast den 29 mars 2010 lägga fram förslag till
bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, samt förslag till slutreglering mellan kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal.
2. Bolagsordning och ägardirektiv
Föreliggande förslag till bolagsordning (bilaga) är utformat så att det i största möjliga
utsträckning är likalydande med bolagsordningarna för kommunens övriga helägda
bolag. Av bolagsordningen framgår att bolagets firma föreslås vara Hässleholm Teknik
AB
Ägardirektiven för kommunens bolag är samma för alla bolag utom vad gäller grundläggande principer för bolagens verksamhet (avsnitt 2 i direktiven). Det föreslås att den
grundläggande principen för Hässleholm Teknik AB skall vara följande.
”Bolaget skall enbart ägna sig åt verksamhet som hittills har utförts av kommunen. Bolaget skall leverera tjänster endast till kommunen eller, i mindre omfattning, till av
kommunen helägda aktiebolag”
Direktiven överensstämmer därmed med vad som uttalas i ovannämnda kommunfullmäktiges beslut, nämligen att ägardirektiven skall utformas på så sätt att det tydligt
framgår att bolaget har till ändamål att ägna sig åt verksamhet som dittills utförts av
kommunen.
3. Huvudprinciper för slutreglering mellan kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och personal
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3.1 Verksamhet
Huvudavtal ska träffas mellan kommunen och bolaget inom bolagets tre huvudområden:
* Fastighetsskötsel
* Lokalvård
* Drift och skötsel av allmän platsmark och kvartersmark
Vidare skall följande principer gälla för huvudavtalen.
1) Kommunen kommer inte att teckna avtal med någon annan än bolaget, avseende huvudområdena, under en övergångsperiod som motsvarar verksamhetsövergången (1 år).
2) Kommunen kommer inte att teckna egna entreprenadavtal inom bolagets huvudområden inom ramen av de tecknade treårsavtalen mellan kommunen och bolaget.
3) Arbetsgivaren skall informera förvaltningarna att för uppgifter
som innefattas av de tecknade avtalen mellan kommunen och
bolaget får ej anlitas annan leverantör än bolaget.
4) När kommunen gör beställning till bolaget är det bolaget som i sin tur gör erforderliga beställningar av entreprenadtjänster.
Ovan nämnda huvudavtal tecknas på tre år med ömsesidig tolv månaders uppsägningstid. Sägs inte huvudavtalet upp förlängs det utan vidare åtgärd med två år. Huvudavtalen indexuppräknas per 1 januari varje år.
Inom ramen för respektive huvudavtal tecknas objektsavtal för specifika objekt.
Kan vid förhandlingar om avtal enighet inte nås skall kommunens uppfattning äga företräde.
3.1.1 Fastighetsskötsel
Inom huvudavtalets ram kommer objektsavtal att tecknas inom områdena fastighetsdrift, fastighetsskötsel, löpande underhåll, energiuppföljning, myndighetsbesiktningar
och verksamhetsvaktmästeri. Objektsavtalen gäller såväl de lokaler som kommunen
äger som de lokaler som hyrs. De omfattar i dagsläget cirka 500 000 kvadratmeter lokalyta.
3.1.2 Lokalvård
Inom huvudavtalets ram kommer objektsavtal att tecknas gällande lokalvård avseende
de lokaler kommunen äger och hyr. Lokalytan är i dag cirka 200 000 kvadratmeter.
Som grund för objektsavtalen skall ligga gällande ram- och städavtal och i avtalet skall
anges städfrekvens, städåtgärder och kostnader m m.
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3.1.3 Skötsel av allmän platsmark och kvartersmark
Inom huvudavtalets ram kommer objektsavtal att tecknas gällande följande drift- och
skötselområden:
Gator och gång- och cykelvägar
Broar och tunnlar
Gatubelysning
Industrispåret vid Industrigatan
Olika typer av ytor inom park- och kvartersmark
Lekplatser
Utsmyckning, till exempel fontäner, blomsterarrangemang, julgranar med mera
Fritidsanläggningar
3.2 Ekonomi
Fast egendom
Såsom uttalades i ovannämnda kommunfullmäktiges beslut skall all fast egendom förbli
i kommunens ägo.
Lös egendom
Alla inventarier och övrig lös egendom som är hänförlig till bolagets verksamhet skall
bolaget köpa av kommunen till bokfört värde beräknat per den 1 juli 2010.
Kreditram
Mot bakgrund av att bolaget själv skall finansiera inköp av inventarier och framtida inköp av maskiner och annan lös egendom behöver bolaget få en kommunal borgen för
extern upplåning. Denna borgen föreslås uppgå till 20 miljoner kronor. Vidare skall
bolaget ingå i kommunens koncernkonto och det föreslås att bolaget får en kreditram i
koncernkontot på motsvarande 10 miljoner kronor.
Aktiekapital
Bolaget föreslås få ett aktiekapital på lägst 2 och högst 8 miljoner kronor. Inledningsvis
skall aktiekapitalet vara 2 miljoner kronor.
Kommunal borgen
Hässleholms kommun ska teckna borgen, såsom för egen skuld, för bolaget. Bolaget
skall, liksom övriga kommunala bolag, betala en borgensavgift på 0,3 procent på externt upptagna lån med kommunal borgen.
Administrativa system
Bolaget skall ta eget ansvar för de administrativa system som används i bolaget, t ex
ekonomi, löne- och faktureringssystem.
Avtal
Samtliga nu befintliga avtal mellan kommunen och externa eller interna parter ska
övertas av bolaget.
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Kvalitetsmål 2011
Kvalitetsmål för 2011 ska tas fram av bolaget i samråd med beställarfunktionen på
kommunledningskontoret.
Budget 2010
Tekniska nämndens budget för 2010 överförs i sin helhet till kommunstyrelsen per den
1 juli 2010.
Beställningar
Beställningar från kommunen till bolaget ska i första hand ske via kommunledningskontoret. Beställningarna skall ske inom beslutad budgetram.
Internhyressystem
Eventuella justeringar i befintligt internhyressystem administreras av kommunledningskontoret.
3.3 Personal
All tillsvidareanställd personal hos tekniska kontoret som inte enligt föreliggande bemanningsförslag kvarstannar i kommunens tjänst kommer att erbjudas anställning i
Hässleholm Teknik AB. Dessutom kommer sammanlagt 17 lokalvårdare och vaktmästare som nu är anställda vid fritidsförvaltningen att erbjudas anställning hos bolaget.
Enligt bemanningsförslaget skall 18 personer stanna kvar i kommunens tjänst och 226
personer inklusive VD anställas i bolaget. Motsätter sig anställd hos tekniska kontoret
eller fritidsförvaltningen att fortsättningsvis ha sin anställning hos bolaget kommer en
bedömning att ske huruvida möjlighet till omplacering finns hos arbetsgivaren, dvs
kommunen. Om det efter en sådan bedömning föreligger arbetsbrist kan uppsägning
komma att ske. Frågan om uppsägning förhandlas med vederbörande facklig organisation. Visstidsanställd personal vid nuvarande tekniska kontoret anställs längst till och
med den 30 juni 2010. Visstidsanställningar som löper ut efter den 30 juni hanteras i
bolaget.
Information enligt 19 § MBL om organisationsförändringen till berörda fackliga organisationer har skett den 2 februari 2010, då även information till samtlig personal har
skett. Förhandling enligt 11 § MBL har skett den 11 mars 2010. Förhandling enligt
MBL § 14 har hållits 23 mars 2010. Riskbedömning enligt AML har skett den 8 februari 2010.
4. Komplettering av reglementet för kommunstyrelsen m m
Eftersom ett tekniskt utskott skall inrättas under kommunstyrelsen måste reglementet
för kommunstyrelsen kompletteras. Det föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att
ta fram ett förslag till sådan komplettering.
Då tekniska nämnden avvecklas per den 1 juli 2010 upphör också nämndens reglemente
då att gälla.
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Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2010-04-14 § 57 beslutade att föreslå kommunfullmäktige följande:
1. Förslag till bolagsordning, innebärande bland annat att bolagets firma skall vara
Hässleholm Teknik AB fastställs, med ändringen i § 8 att styrelsen ska bestå av
5-7 ledamöter.
2. Förslag till komplettering av ägardirektiv för kommunens bolag fastställs.
3. Förslag till huvudprinciper för slutreglering mellan kommunen och bolaget
avseende verksamhet, ekonomi och personal fastställs.
4. Ett tekniskt utskott bestående av tre ledamöter, varav en ordförande och en vice
ordförande, skall inrättas under kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, för Hässleholms kommuns räkning besluta om och ingå
avtal gällande Hässleholm Teknik AB:s verksamhet.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, besluta om en praxismodell som under en övergångsperiod om 18 månader från och med 2010-07-01, skall kunna hantera sådan
verksamhet för vilken detaljreglerade avtal vid ovan angivet datum ännu inte
kommit till stånd.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, fram till 2010-07-01 i övrigt besluta i resterande frågor
gällande bolagsbildningen avseende Hässleholm Teknik AB.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i anledning av vad som stadgas under punkt
4, ta fram förslag till komplettering av reglementet för kommunstyrelsen.
Yrkanden
Tommy Nilsson, (S) yrkar avslag. Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på bifall, respektive avslag på framlagt förslag och finner
det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringspropositions godkänns: Den som bifaller förslaget röstar ja. Den som
vill avslå förslaget röstar nej. Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, (C) och Urban
Widmark (M). Följande röstar nej: Tommy Nilsson, (S).
Reservation
Tommy Nilsson, (S) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-29, § 19:
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet med motiveringen att
det fanns oklarheter i det utdelade materialet.
Yrkanden
Urban Widmark (M) yrkar bifall till förslaget.
Tommy Nilsson (S) yrkar återremiss av ärendet på grund av oklarheter i materialet. I
detta instämmer Per-Åke Purk (V).
Pär Palmgren (M) vidhåller tidigare yrkande beträffande index.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på återremissyrkandet och
finner det avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar
ja. Den som vill bifalla återremissyrkandet röstar nej.
33-ja röster och 24 nej-röster avges. 4 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: se lista
Följande röstar nej: se lista
Följande avstår från att rösta: se lista.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet och lägger en protokollsanteckning. (se bilaga)
Kommunstyrelsen 2010-03-24, § 33 beslutar att föreslår kommunfullmäktige följande
beslut:
1. Förslag till bolagsordning, innebärande bland annat att bolagets firma skall vara
Hässleholm Teknik AB fastställs, med ändringen i § 8 att styrelsen ska bestå av
5-7 ledamöter.
2. Förslag till komplettering av ägardirektiv för kommunens bolag fastställs.
3. Förslag till huvudprinciper för slutreglering mellan kommunen och bolaget
avseende verksamhet, ekonomi och personal fastställs.
4. Ett tekniskt utskott bestående av tre ledamöter, varav en ordförande och en vice
ordförande, skall inrättas under kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, för Hässleholms kommuns räkning besluta om och ingå
avtal gällande Hässleholm Teknik AB:s verksamhet.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, besluta om en praxismodell som under en övergångsperiod om 18 månader från och med 2010-07-01, skall kunna hantera sådan verksamhet för vilken detaljreglerade avtal vid ovan angivet datum ännu inte kommit till stånd.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, fram till 2010-07-01 i övrigt besluta i resterande frågor
gällande bolagsbildningen avseende Hässleholm Teknik AB.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i anledning av vad som stadgas under punkt
4, ta fram förslag till komplettering av reglementet för kommunstyrelsen.
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Yrkande
Pär Palmgren (M) yrkar att under Beskrivning av ärendet, stycke 3.1 punkt 4 ska texten
i stycket som inleds med ”Ovan nämnda…” ska den avslutande meningen lyda: ”Huvudavtalen indexuppräknas per 1 januari varje år.”
Reservation
Socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 § 69 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Förslag till bolagsordning, innebärande bland annat att bolagets firma skall vara
Hässleholm Teknik AB fastställs, med ändringen i § 8 att styrelsen ska bestå av
5-7 ledamöter.
2. Förslag till komplettering av ägardirektiv för kommunens bolag fastställs.
3. Förslag till huvudprinciper för slutreglering mellan kommunen och bolaget
avseende verksamhet, ekonomi och personal fastställs.
4. Ett tekniskt utskott bestående av tre ledamöter, varav en ordförande och en vice
ordförande, skall inrättas under kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, för Hässleholms kommuns räkning besluta om och ingå
avtal gällande Hässleholm Teknik AB:s verksamhet.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, besluta om en praxismodell som under en övergångsperiod om 18 månader från och med 2010-07-01, skall kunna hantera sådan verksamhet för vilken detaljreglerade avtal vid ovan angivet datum ännu inte kommit till stånd.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda huvudprinciper, fram till 2010-07-01 i övrigt besluta i resterande frågor
gällande bolagsbildningen avseende Hässleholm Teknik AB.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i anledning av vad som stadgas under punkt
4, ta fram förslag till komplettering av reglementet för kommunstyrelsen.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till framlagt förslag.
Reservation
Tommy Nilsson (S) deltar inte i beslutet.
_____________________
Sänt till:
Tn
kommunchefen
kommunjuristen
kanslichefen
Pär Palmgren
Kfs

Justering

DR

JB

LJ

Utdraget bestyrkes

NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA
FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ärende § 37 Förslag till bolagsordning m m tekniskt bolag......................................................
LEDAMOT
1:a valkretsen
Mona Hilbertsson, s
Urban Widmark, m

ERSÄTTARE

JA

x
x
x

Gunnel Persson, s

x

Lars Olsson, c

x

Mikael Björklund, fv

x

Robin Gustavsson, kd

x

Lennart Westdahl, s

x

Patrik Jönsson, sd
John Bruun, fp

x
x

Ingrid Nyman, s
Kerstin Andersson, c

x
x

Sven-Inge Persson, s
Karin Nilsson, m

x
x

Lena Nilsson, s
Åke Nilsson, fv

x
x

Per-Åke Purk, v
Berit Wirödal, kd

x
x

Herbie Alsaad, mp
Bo-Anders Friberg, m

x
x

Margareta Axelsson, s

x

Thomas Rasmusson, s

x

Lennart Nilsson, sd

x

Rolf Tronäss, m

x

Lars-Göran Wiberg, c

x

Ulrika Johannesson, s
Lars Johnsson, m

AVST

x

Willy Ohlsson, s
Karin Axelsson, m

NEJ

x
x
SUMMA (28) 14

12

2

LEDAMOT
2:a valkretsen
Tommy Nilsson, s

ERSÄTTARE

JA

NEJ

AVST

x

Cecilia Tornerefelt, m

x

Mats Sturesson, c

x

Åke Sundkvist, m

x

Helena Malje, s

x

Inge Hallabro, kd

x

Petra Johansson, sd

x

Gösta Johansson, c

x

Torsten Ising, fv

x

Rolf Delcomyn, s

x

Pär Palmgren, m

x

Ulf Sjöström, fp

x

Connie Asterman, s

x

Benny Petersson, s

x

Zidon Kristensson, kd

x

Eva Persson, c

x

Johan Berglund, m

x

Leif Jannerstig, s

x

Peter Groth, mp

x

Harald Lind, sd

x

Susanna Kennethsdotter, fv

x

Kristina Berglund, m

x

Roman Koziol, s

x

Jan Nilsson, c

x

Leif Nilsson, s

x

Anita Peterson, v

x

Richard Bernsheim, m

x

Christer Caesar, kd

x

Irene Nilsson, s

x

Winnie Aronsson, fp

x

Lena Wallentheim, s, 2:e v ordf

x

Mikael Koenen, fp, 1:e v ordf

x

Douglas Roth, m,. ordf

x
SUMMA (33)

19

12

2

14

12

2

SUMMA TOTALT 33

24

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 (31)

Diarienummer

2010-04-26
2010/242 119

§ 38

Val till Hässleholm Teknik AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att från tidpunkten för den bolagsstämma som hålls i
samband med att bolaget förvärvas av Hässleholms kommun till och med 2011-03-31
utse följande styrelse, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer:
Pär Palmgren (M),ordförande
Arne Dahlström (KD), vice ordförande
Ernst Herslow (M)
Sune Persson (C) ledamot
Benny Petersson (S) ledamot
Carina Westerlund (S) ledamot
Per-Ingvar Önnevik (S) ledamot
Nils Olof Sennmalm (C) lekmannarevisor
Hans Nilsson (M) lekmannarevisor
Britta Arvidsson (S) lekmannarevisor
Beskrivning av ärendet

I anslutning till bildande av bolaget Hässleholm Teknik AB ska styrelse, ordförande,
vice ordförande och lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2010-03-29, § 21 beslutar att bordlägga ärendet.
____________________
Sänt till:
De valda
klk – ekonomi- och personalavd
Troman

Justering

DR

JB

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

28 (31)

Diarienummer

2010-04-26
2010/123

119

§ 39

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Röke
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till huvudmän t o m årsstämman 2013 utse följande:
Bengt Kristiansson (KD), Röke
Mats Erlingsson (M), Röke
Pär-Anders Hansson (M), Röke
Staffan Gustavsson (M), Röke
Ulf Thornström (S), Hässleholm
Jan Thornström (S), Röke
Calle BlåHoltz (S), Tyringe
Britt Andersson (S), Tyringe
Henrik Hörgerud (C), Hörja
Beskrivning av ärendet

Sparbanksstiftelsen Röke har inkommit med information om att mandatperioden utgått
för samtliga från Röke sockens sparbank till Sparbanksstiftelsen Röke överförda huvudmän. De begär att Hässleholms kommun utser 9 huvudmän för tiden till och med
årsstämman 2013.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2010-03-29, § 22 beslutar att bordlägga ärendet.
____________________
Sänt till:
De valda
Sparbanksstiftelsen Röke
Troman

Justering

DR

JB

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 (31)

Diarienummer

2010-04-26
2010/178

102

§ 40

Val av huvudman i Snapphanebygdens sparbank
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till huvudman till och med sparbanksstämman 2011
utse Eva Ulmfelt (C), Bjärnum.
Beskrivning av ärendet

Rolf Månsson (C) avgår som huvudman. Snapphanebygdens sparbank önskar ny huvudman till och med sparbanksstämman 2011.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2010-03-29, § 24 bordlägger valet.
____________________
Sänt till:
De valda
Snapphanebygdens sparbank
Troman

Justering

DR

JB

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 (31)

Diarienummer

2010-04-26
2010/295

102

§ 41

Val av ersättare i fritidsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Till ersättare i fritidsnämnden utses Fredrik Borre (FP).
Beskrivning av ärendet

Jacob Romlin (FP) avsäger sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden på grund av
studier.
____________________
Sänt till:
Den valde
Fn
Troman

Justering

DR

JB

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

31 (31)

Diarienummer

2010-04-26

§ 42

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärende läggs till handlingarna:
Dnr 2010/245 109
Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd – Kristianstads kommuns revision

Justering

DR

JB

LJ

Utdraget bestyrkes

