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Diarienummer

2009-04-27
2009/275 041

§ 35

Revisionsberättelse för år 2008
Beslut

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Biträdande kommunchefen redovisar dels årsredovisningen och dels det aktuella ekonomiska läget.
Behandlingen av årsredovisningen inleds med ett anförande av revisorernas ordförande
Nils-Olof Sennmalm. Revisionen har avgett en revisionsberättelse vari ansvarsfrihet
tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
Revisionens ordförande och ledamöter får yttra sig beträffande årsredovisningen.
Diskussionen beträffande årsredovisningen hålls samman medan besluten delas upp i
delar.

___________________
Beslut sänt till
Ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-27

§ 36

Ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet
Beslut

Ansvarsfrihet beviljas för år 2008 för kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter.
Ansvarsfrihet beviljas för år 2008 för övriga nämnder och deras enskilda ledamöter
samt övriga förtroendevalda.
Beträffande motiveringen hänvisas till revisorernas berättelse.
Beskrivning av ärendet

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
1:e vice ordförande Mikael Koenen (FP) yrkar att kommunfullmäktige skall tillstyrka
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ för 2008 års verksamhet.
Ordföranden ställer proposition på ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och samtliga
nämnder och finner att ansvarsfrihet beviljas.
Det antecknas att i beslutets olika delar deltar inte de enskilda ledamöterna i de delar de
är redovisningsskyldiga till kommunen.
____________________
Beslut sänt till
Ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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2009/275

041

§ 37

Kommunens årsredovisning för 2008

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunens årsredovisning för 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kommunens årsredovisning för 2008 är framtagen. Revisionen överlämnar revisionsberättelsen inför kommunfullmäktige och föreslår beslut beträffande ansvarsfrihet.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 74
Beslut
Kommunens årsredovisning för 2008 godkänns.

_______________________
Sänt till:
Ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-04-27
2009/63

041

§ 38

Kompletteringsbudget 2009

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2009 godkänns. De tillägg som i
kompletteringsbudgeten gäller före detta ekonomikontor och personalkontor ska överföras till kommunledningskontoret.
Den ökade investeringsvolymen för 2009 finansieras genom upplåning.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till investeringsbudgeten och yrkar avslag på driftbudgeten med hänvisning till oppositionens egen budget.
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Proposition 1

Ordföranden ställer först proposition beträffande driftbudgeten på dels kommunstyrelsens förslag och dels på Tommy Nilssons(S) yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsens förslag är bifallet.
Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Tommy
Nilssons avslagsyrkande röstar nej.”
33 ja-röster och 24 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. (Se bilaga KF § 38)
Proposition 2

Ordföranden ställer därefter beträffande investeringsbudgeten proposition på kommunstyrelsens förslag och finner den bifallen.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Tommy Nilssons (S) yrkande.
Patrik Jönsson (SD) deltar inte i beslutet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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041

Forts § 38
Beskrivning av ärendet

I bifogad bilaga presenteras förslaget till kompletteringsbudget 2009. Totalt föreslår
budgetberedningen att 5,2 mnkr överförs till förvaltningarna inklusive 3,7 mnkr för
kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp 1. De 5,2 mnkr
finansieras dels genom att 3,7 mnkr ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp 1 och dels genom att 1,4 mnkr
ianspråktas från kommunstyrelsen konto för oförutsett. I övrigt budgeteras de senast
kända uppgifterna avseende skatteunderlagsprognoser och pensionskostnaderna. Detta
medför en underbalanserad budget med 11,2 mnkr.
I förslaget till investeringsbudget föreslås 68,6 mnkr överföras till 2009 och den ökade
investeringsvolymen finansieras genom upplåning.
Slutavräkningen för 2008 på 5,1 mnkr och slutavräkningen för 2009 på 47,9 mnkr inte
har kommit med i ökningen av kortfristiga skulder. Det innebär att detta inte påverkar
de likvida medlen 2009 utan först 2010 för slutavräkning 2008 och först 2011 för slutavräkning 2009. Därmed kommer låneskulden under 2009 öka med cirka 75 mnkr
istället för 125 mnkr som det står i budgetberedningens förslag.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 75
Beslut:
Upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2009 godkänns. De tillägg som i
kompletteringsbudgeten gäller före detta ekonomikontor och personalkontor ska överföras till kommunledningskontoret.
Den ökade investeringsvolymen för 2009 finansieras genom upplåning.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till förslaget beträffande investeringsbudgeten, I detta
instämmer Per-Åke Purk, v, och Peter Groth, mp.
Lars-Göran Wiberg, C, yrkar bifall till framlagt förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs och dels Tommy Nilssons
yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 38
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter deltar inte i beslutet
beträffande driftbudgeten.
Patrik Jönsson, sd, deltar inte i beslutet i sin helhet.
______________________
Sänt till:
Ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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§ 39

Omdisponering av medel från kommunfullmäktiges konto för
oförutsett till kommunfullmäktiges konto

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige omdisponerar 1,0 Mkr från kommunfullmäktiges anslag för oförutsett till kommunfullmäktiges konto på kommunledningskontorets kansli- och juridikavdelning.
Bakgrund

Kommunfullmäktige kommer enligt planering att under året anordna en tillväxtdag som
inte budgeterats. Även andra kommande aktiviteter som kräver finansiering av kommunfullmäktige förväntas medföra kostnader. Kostnaden för tillväxtdagen finansieras
av kansli- och juridikavdelningen. Höjda arvoden samt höjda belopp för arbetsinkomst
behöver kompenseras.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 76
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige omdisponerar 1,0 Mkr från kommunfullmäktiges anslag för oförutsett till kommunfullmäktiges konto på kommunledningskontorets kansli- och juridikavdelning.

____________________
Sänt till:
kansli- och juridikavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 40

Ändrade budgetramar samt anställningsstopp

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Neddragning av samtliga nämnders nettoramar 2009, exklusive omsorgsnämndens, ska
ske med 1 procent. Neddragningen beräknas på den av kommunfullmäktige antagna
budgeten i november 2008. Utöver nämnda neddragning ska ytterligare neddragning på
2 procent ske på samtliga nämnders planeringsramar 2010 och 2011.
Respektive nämnd/förvaltning ska redovisa genomförda och planerade åtgärder för
2009 avseende beslutet senast 30 juni 2009.
Det uppmanas till en allmän återhållsamhet, fortsatta rationaliseringar och anpassningar
till de lägre budgetramarna.
Yrkanden

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer LarsGöran Wiberg (C), John Bruun (FP) och Karin Axelsson (M).
Tommy Nilsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till ändrade budgetramar
med hänvisning till annan budget för 2009.
I detta instämmer Peter Groth (MP), Per-Åke Purk (V), Thomas Rasmusson (S) och
Irene Nilsson (S).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Tommy
Nilssons (S) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande och lägger följande skriftliga protokollsanteckning:
”Oppositionen yrkar avslag på majoritetens förslag till ändrade budgetramar på grund
av att vi har lagt ett eget budgetförslag och inte har deltagit i beslutets framtagande vilket innebär enbart generella besparingar, den så kallade osthyvelsprincipen. Vi är däremot positiva till till att majoriteten bjuder in nämndernas arbetsutskott till
gemensam överläggning inför budget 2010 och flerårsplan 2011-2012. Vi kommer att
gå in i dessa överläggningar med ett öppet sinne och pröva alla frågor mot varandra.”

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 40
Beskrivning av ärendet

Den nya kraftigt nedreviderade skatteunderlagsprognosen som kom den 19 februari
2009 innebär att kommunens budget för 2009 är underbalanserad med 11,2 mnkr. Samtidigt har den första prognosen från de största nämnderna kommit in och där visar omsorgsnämnden ett underskott på 17,2 mnkr och tekniska nämnden ett underskott på 0,8
mnkr. Totalt ser det just nu ut som om kommunen går med ett underskott 2009 med
29,2 mnkr. Med hänsyn till detta måste vissa åtgärder vidtas. Det föreslås att samtliga
nämnders nettoramar 2009, exklusive omsorgsnämndens, ska nedrevideras med 1 procent (se bilaga). Neddragningen beräknas på den av kommunfullmäktige antagna budgeten i november 2008. Utöver nämnda neddragning på 1 procent föreslås att ytterligare
en neddragning på 2 procent sker på samtliga nämnders planeringsramar 2010 och
2011.
Dessutom föreslås ett anställningsstopp, exklusive semestervikarier under juni-augusti,
att gälla från och med den 14 april 2009. Samtliga vakanta tjänster ska prövas av förvaltningschefen innan tillsättning får ske.
MBL-förhandling har hållits enligt § 11 och enligt § 14 2009-04-08.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-15 § 84
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Neddragning av samtliga nämnders nettoramar 2009, exklusive omsorgsnämndens, ska
ske med 1 procent. Neddragningen beräknas på den av kommunfullmäktige antagna
budgeten i november 2008. Utöver nämnda neddragning ska ytterligare neddragning på
2 procent ske på samtliga nämnders planeringsramar 2010 och 2011.
Respektive nämnd/förvaltning ska redovisa genomförda och planerade åtgärder för
2009 avseende beslutet senast 30 juni 2009.
Det uppmanas till en allmän återhållsamhet, fortsatta rationaliseringar och anpassningar
till de lägre budgetramarna.
Kommunstyrelsens beslut:
Anställningsstopp, exklusive semestervikarier under juni-augusti, införs från och med
den 14 april 2009. Samtliga vakanta tjänster ska prövas av förvaltningschefen innan tillsättning får ske.
Yrkanden
Tommy Nilsson, S, yrkar avslag både på förslaget till beslut i kommunstyrelsen och
förslaget till beslut i kommunfullmäktige. I detta instämmer Per-Åke Purk, V.
Patrik Jönsson, SD, anmäler att han avstår från att delta i beslutet.
Lars-Göran Wiberg, C, yrkar bifall till liggande förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 40
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till förslaget enligt yrkande från LarsGöran Wiberg, och dels på avslag på förslaget enligt Tommy Nilssons yrkande och finner förslaget bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller Lars-Göran Wibergs bifallsyrkande röstar ja. Den som vill avslå framlagt förslag enligt Tommy Nilssons yrkande
röstar nej.
8 ja-röster och 6 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, C, Pär Palmgren, M, Douglas Roth, M, Robin
Gustavsson, KD, Lars Olsson, C, Winnie Aronsson, FP, Mikael Björklund, FV, Urban
Widmark, M.
Följande röstar nej: Tommy Nilsson, S, Lena Wallentheim, S, Rune Stensby, S, Lennart
Westdahl, S, Per-Åke Purk, V, Agneta Söderberg, S.
Följande avstår från att rösta: Patrik Jönsson, SD.
Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.
Sverigedemokraternas ledamot deltar inte i beslutet.

_________________________
Sänt till:
Ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 41

Mötesplats Ljungdala

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Utredningsrapporten godkänns och med detta anses att förutsättningarna för ett
integrationsprojekt på Ljungdala finns.
2. Benämningen Mötesplats Ljungdala fastställs som namn på verksamhet och lokal.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen får i uppdrag att verkställa arbetet med projekt Mötesplats Ljungdala enligt förslag i utredningsrapporten.
4. Kulturnämnden får i uppdrag att frigöra resurser motsvarande 0,5 tjänst för bemanning av biblioteks- och mediateksverksamhet inom projekt Mötesplats Ljungdala.
5. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att omprioritera i
befintlig verksamhet för att frigöra resurser till projekt Mötesplats Ljungdala motsvarande förslag i utredningsrapporten.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag genom lokalförsörjningsavdelningen att upphandla
nödvändig konsult och entreprenadverksamhet för byggande av lokal till Mötesplats
Ljungdala.
7. Huvudansvar för Mötesplats Ljungdalas genomförande och framtida drift av
verksamhet läggs på fritidsnämnden.
8. Medel för drift av lokal finns inte i budget utan ska beaktas i 2010 års budget.
Yrkanden

Willy Ohlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer Thomas
Rasmusson (S), Lars-Göran Wiberg (C), UrbanWidmark (M), Peter Groth (MP), Ingrid
Nyman (S), Connie Asterman (S), Patrik Jönsson (SD), Per-Åke Purk (V) och Irene
Nilsson (S).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner förslaget bifallet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 41
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i oktober 2008 ett uppdrag till kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för ett integrationsprojekt på Ljungdalaskolan i enlighet med Urban Widmarks och Lars-Göran Wibergs förslag samt att återkomma till
kommunstyrelsen med konkret förslag på genomförande.
I arbetet med utredningen har företrädare för kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen samt fritidsförvaltningen involverats.
Satsningen på integrationsbefrämjande åtgärder ska leda till att det skapas en mötesplats
som är öppen och attraktiv för alla. Verksamheten skall bedrivas i samverkan med alla
parter som bedriver verksamhet på Ljungdalaområdet och inom befintliga förvaltningars budgetram. Målet för Mötesplats Ljungdala är att stärka infrastrukturen för gemenskap inom Ljungdala/Stoby området och skapa förutsättningar för att forma möten,
mötesplatser och nätverk. Detta ska ske genom att tillskapa en lokal som inbjuder till
gemensamma aktiviteter och personal som kan möta många olika typer av besökare och
deras behov. Under 2009 planeras och påbörjas byggnation av lokal som sedan utgör
navet i Mötesplats Ljungdala, lokal beräknas stå klar under 2010.
_____
Kommunstyrelen 2009-04-01 § 73
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Utredningsrapporten godkänns och med detta anses att förutsättningarna för ett integrationsprojekt på Ljungdala finns.
Benämningen Mötesplats Ljungdala fastställs som namn på verksamhet och lokal.
Barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen får i uppdrag att verkställa arbetet med projekt Mötesplats Ljungdala enligt förslag i utredningsrapporten.
Kulturnämnden får i uppdrag att frigöra resurser motsvarande 0,5 tjänst för bemanning
av biblioteks- och mediateksverksamhet inom projekt Mötesplats Ljungdala.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att omprioritera i befintlig verksamhet för att frigöra resurser till projekt Mötesplats Ljungdala motsvarande
förslag i utredningsrapporten.
Kommunstyrelsen får i uppdrag genom lokalförsörjningsavdelningen att upphandla
nödvändig konsult och entreprenadverksamhet för byggande av lokal till Mötesplats
Ljungdala.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 41
Huvudansvar för Mötesplats Ljungdalas genomförande och framtida drift av verksamhet läggs på fritidsnämnden.
Medel för drift av lokal finns inte i budget utan ska beaktas i 2010 års budget.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, c, Tommy Nilsson, s, Per-Åke Purk, v och Peter Groth, mp, bifaller framlagt förslag.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 79 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Utredningsrapporten godkänns och med detta anse att förutsättningarna för ett integrationsprojekt på Ljungdala finns.
Benämningen Mötesplats Ljungdala fastställs som namn på verksamhet och lokal.
Barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen får i uppdrag att verkställa arbetet med projekt Mötesplats Ljungdala enligt förslag i utredningsrapporten.
Kulturnämnden får i uppdrag att frigöra resurser motsvarande 0,5 tjänst för bemanning
av biblioteks- och mediateksverksamhet inom projekt Mötesplats Ljungdala.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att omprioritera i befintlig verksamhet för att frigöra resurser till projekt Mötesplats Ljungdala motsvarande
förslag i utredningsrapport.
Kommunstyrelsen får i uppdrag genom lokalförsörjningsavdelningen att upphandla
nödvändig konsult och entreprenadverksamhet för byggande av lokal till Mötesplats
Ljungdala.
Huvudansvar för Mötesplats Ljungdalas genomförande och framtida drift av verksamhet läggs på fritidsnämnden.
Medel för drift av lokal finns inte i budget utan ska beaktas i 2010 års budget.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Yrkande
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till förslaget.
Reservation
Tommy Nilsson, s, deltar inte i beslutet.
____________________
Sänt till:
Bun
Kn
Sn
Fn
klk – lokalförs.avd

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 42

Bad i Hässleholms tätort

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras.
Yrkanden

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer Karin
Axelsson (M), Rolf Tronäss (M), John Bruun (FP), Richard Bernsheim (M), Karin
Nilsson (M), Robin Gustavsson (KD), Åke Sundkvist (M) och Lars-Göran Wiberg (C).
Tommy Nilsson (S) yrkar i första hand återremiss på ärendet,. med motiveringen att det
har tillkommit så många nya faktorer sedan ärendet behandlades förra gången och att vi
tycker att det är ett ofullständigt förslag. Dessutom yrkades det vid förra tillfället återremiss för en utredning. Det nu liggande förslaget är inte ett utredningsförslag utan ett
konkret förslag på placering av ett badhus. I andra hand yrkar han avslag på att bygga
ett nytt badhus på Österås. Han yrkar istället att Q-poolens badavdelning bevaras och
renoveras samt om- och tillbyggs.
I detta instämmer Peter Groth (MP), Per-Åke Purk (V), Irene Nilsson (S), Ingrid Nyman
(S), Patrik Jönsson (SD) och Sonje Björck (FV).
Lena Wallentheim (S) yrkar återremiss av ärendet.
Sammanträdet ajourneras kl 23.20-23.30.
Urban Widmark (M) yrkar återremiss av ärendet.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om
det skall återremitteras och finner att det skall återremitteras.
.
Beskrivning av ärendet

Efter beslut i KF 2008-06-09, § 90, se bilaga, återremitterades ärendet avseende bad i
Hässleholms tätort till KS med motivering att det krävs ställningstaganden om placeringen för att påbörja arbetet med att få ett fungerande bad i Hässleholms tätort.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 42
Kommunledningskontoret tilldelades 2008-08-13 ett utredningsuppdrag angående badhus i Hässleholm. Utredningsuppdraget resulterade i en redogörelse, dat 2008-09-25,
som redovisades och diskuterades i kommunstyrelsens arbetsutskott samt i de olika politiska partigrupperna under hösten 2008.
I utredningsmaterialet belystes olika ombyggnadsalternativ av Qpoolen samt nybyggnadsalternativ på Österås resp. Garnisonen.
Härefter har den politiska majoriteten i kommunen förklarat sig eniga om att bygga ett
nytt badhus på Österåsområdet i Hässleholm.
Ett ställningstagande från den politiska majoriteten har även varit att Qpoolen skall vara
kvar och byggas om för ett utökat utbud av idrottsaktiviteter.
När det gäller vilka krav på funktioner som ett nytt badhus bör innehålla så diskuterades
i utredningsskedet nedanstående baskrav:
• 25-metersbassäng med 8 st tävlingsbanor
• undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten
• flera upplevelseaktiviteter
• avdelning för rekreation
• utrymme för gymträning, aerobics, spinning mm
• café/servering
Ärendets handläggning/beslutsprocess

Med hänsyn till ärendets omfattning föreslås att kommunfullmäktige initialt fattar ett
inriktningsbeslut gällande det nya badhusets placering och att kommunstyrelsen samtidigt får ett antal uppdrag som i ett senare skede redovisas till fullmäktige för slutligt
fastställande.
Mot bakgrund av ovanstående bör ett av uppdragen till kommunstyrelsen vara att utarbeta förslag till vilka funktioner och vilket innehåll i övrigt som det nya badhuset skall
innehålla. Ovan redovisade baskrav bör även fortsättningsvis vara styrande för den
slutliga utformningen av badhuset. Uppdraget skall även omfatta den del som gäller den
ombyggda baddelen av Qpoolen. Innehåll och funktioner i det nya badhuset resp. i ett
ombyggt Qpoolen skall utarbetas i samråd med berörda förvaltningar och föreningar.
Vidare bör kommunstyrelsen få uppdraget att utarbeta förslag på upphandlingsform,
ägande- och driftformer samt hur projektet skall finansieras.
I samband med redovisning av ovanstående uppdrag skall kommunstyrelsen presentera
en genomförandeplan i vilken hänsyn ska tas till budgetberedningsprocessen samt övrig
relevant planering.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 42
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 70
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Ett nytt badhus skall byggas inom Österåsområdet i Hässleholm.
Nuvarande Qpoolen skall finnas kvar som idrottsanläggning och baddelen skall byggas
om för andra aktiviteter.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till innehåll och funktioner i det nya
badhuset med utgångspunkt i de i ärendet redovisade baskraven.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till innehåll och funktioner i den
ombyggda baddelen av Qpoolen.
Kommunstyrelsen får ett fortsatt utredningsuppdrag avseende upphandlingsform, finansieringslösning samt olika ägande- och driftsformer.
Ovanstående uppdrag samt plan för genomförande skall redovisas till kommunfullmäktige för slutligt fastställande.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. I detta instämmer Per-Åke
Purk, v, och Peter Groth, mp.
Patrik Jönsson, sd, yrkar enligt bilagda skriftliga yrkande.
Robin Gustavsson, kd, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, dock med ändringen att
beslutspunkt nr 2 ska lyda: Nuvarande Qpoolen skall finnas kvar som idrottsanläggning
och baddelen skall byggas om för andra aktiviteter.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels Robin Gustavssons yrkande, dels Tommy
Nilssons med fleras yrkande och dels Patrik Jönssons yrkande och finner Robin
Gustavssons yrkande bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden utser Robin Gustavssons yrkande till huvudförslag.

Justering

Utdraget bestyrkes
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För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på dels Tommy Nilssons yrkande och dels Patrik Jönssons yrkande och finner Tommy Nilssons yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som stöder Tommy Nilssons yrkande
röstar ja. Den som stöder Patrik Jönssons yrkande röstar nej.
6 ja-röster och 1 nej-röst avges. 8 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s, Rune Stensby, s, Irene
Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, Peter Groth, mp.
Följande röstar nej: Patrik Jönsson, sd.
Följande avstod från att rösta: Lars-Göran Wiberg, c, Pär Palmgren, m, Douglas Roth,
m, Lars Johnsson, m, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, Mikael Björklund, fv,
Urban Widmark, m.
Till motförslag utses alltså Tommy Nilssons yrkande.
Slutligen godkänns följande voteringsproposition i huvudvoteringen; Den som stöder
Robin Gustavssons yrkande röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar
nej.
8 ja-röster och 6 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, c, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lars
Johnsson, m, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, Mikael Björklund, 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.
Följande avstår från att rösta: Patrik Jönsson, sd.
Robin Gustavssons yrkande har alltså bifallits.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Tommy Nilssons yrkande.
Patrik Jönssons, sd, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Tommy Nilsson, s, medges anteckna till protokollet att socialdemokraterna vill bygga
om Qpoolen i sin helhet.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 83 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Ett nytt badhus skall byggas inom Österåsområdet i Hässleholm.
Nuvarande Qpoolen skall finnas kvar som idrottsanläggning och baddelen skall byggas
om för andra idrottsaktiviteter.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till innehåll och funktioner i det nya
badhuset med utgångspunkt i de i ärendet redovisade baskraven.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till innehåll och funktioner i den
ombyggda baddelen av Qpoolen.
Kommunstyrelsen får ett fortsatt utredningsuppdrag avseende upphandlingsform, finansieringslösning samt olika ägande- och driftsformer.
Ovanstående uppdrag samt plan för genomförande skall redovisas till kommunfullmäktige för slutligt fastställande.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på framlagt förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på dels bifall och dels avslag på framlagt förslag och finner förslaget bifallet.
Omröstning
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller framlagt förslag röstar ja.
Den som avslår framlagt förslag röstar nej”. 2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Följande
röstar ja: Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark. Följande röstar nej: Tommy Nilsson
Reservation
Tommy Nilsson, s, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

____________________
Sänt till:
klk – lokalförs.avd

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 43

Taxor avseende hjälpmedel m.m. – antagande

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Taxa för hyra av hjälpmedel vid planerade höftoperationer antas.
2. Taxa för hämtning av hjälpmedel antas.
3. Rutin för debitering av restvärdesavgift för hjälpmedel som ska återlämnas antas.
Beskrivning av ärendet

Omsorgsförvaltningen har lämnat förslag på uttagande av avgifter vid hjälpmedelshantering.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 64
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Taxa för hyra av hjälpmedel vid planerade höftoperationer antas.
Taxa för hämtning av hjälpmedel antas.
Rutin för debitering av restvärdesavgift för hjälpmedel som ska återlämnas antas.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 72 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Taxa för hyra av hjälpmedel vid planerade höftoperationer antas.
Taxa för hämtning av hjälpmedel antas.
Rutin för debitering av restvärdesavgift för hjälpmedel som ska återlämnas antas.
____________________
Sänt till:
On
kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 44

Försäljning av fastigheterna Hässleholm Småskolan 1 och 2 i
centrala Tyringe

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Fastigheterna Hässleholm Småskolan 1 och 2 försäljs till Göinge Bygg & Fastighets AB
för en total köpeskilling om 5,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Fastigheterna Hässleholm Småskolan 1 och 2 i centrala Tyringe, ägda av Hässleholms
kommun, är i dagsläget uthyrda till Region Skåne som sedan tidigare driver vårdcentral
i byggnaderna.
Efter förhandlingar har Göinge Bygg & Fastighets AB och Hässleholms kommun överenskommit om överlåtelse. Köparen övertar i och med försäljningen, hyresförhållandet
till Region Skåne.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 72
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Fastigheterna Hässleholm Småskolan 1 och 2 försäljs till Göinge Bygg & Fastighets AB
för en total köpeskilling om 5,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
_____
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 86 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Fastigheterna Hässleholm Småskolan 1 och 2 försäljs till Göinge Bygg & Fastighets AB
för en total köpeskilling om 5,5 miljoner kronor.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 44
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

____________________
Sänt till:
klk – exploateringsavd.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 45

Obehandlade motioner per 2008-12-31 – redovisning

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obehandlade motioner per 2008-12-31 till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska motioner som vid årsskiftet inte beretts färdigt redovisas vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.
Sammanfattning

Motioner som inlämnats av kommunfullmäktigeledamöter och som vid årsskiftet är
obehandlade ska redovisas på fullmäktiges ordinarie aprilsammanträde. Listan över
obehandlade motioner per 2008-12-31 redovisas.
Utredning i ärendet

Lista över motioner som inte beretts färdigt per 2008-12-31 har tagits fram.
Ett antal motioner är under behandling i lägre instanser. Ytterligare ett antal är färdigberedda och kommer att kunna besvaras samtidigt som denna förteckning redovisas.
Påminnelser har sänts till berörda nämnder.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 69
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obehandlade motioner per 2008-12-31 till
handlingarna.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 82 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 45
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obehandlade motioner per 2008-12-31 till
handlingarna.

____________________
Sänt till:
klk – avd. för kansli och juridik

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 46

Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2009

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2009 fastställs.
Upprättad internbudget för 2009 fastställs.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat budget för nämndens verksamhet avseende tiden
2009-01-01 till och med 2009-12-31.
Budgeten innehåller en övergripande budget (nettobudget) och en internbudget.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 56
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2009 fastställs.
Upprättad internbudget för 2009 fastställs.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-11 § 61 beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2009 fastställs.
Upprättad internbudget för 2009 fastställs.
____________________
Sänt till:
Kommunchefen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 47
Justering av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18 och 19 utgår vid
sammanträdet.

Justering

Utdraget bestyrkes

