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Diarienummer

2009-05-25
2008/833 007

§ 58

Revisionsrapport – Basgranskning av miljönämnden – svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Miljönämndens yttrande godkänns och överlämnas till revisorerna.
Yrkanden

Revisor Börje Fasth redovisar granskningsrapporten.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommuns revisionsgrupp 2 har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska hur miljönämndens styrning och uppföljning uppfattas av nämndens politiker och miljökontoret ledning.
Miljönämnden har yttrat sig enligt § 1/2009.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 63
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Miljönämndens yttrande godkänns och överlämnas till revisorerna.
____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 71 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Miljönämndens yttrande godkänns och överlämnas till revisorerna.
____________________
Sänt till:
Mn
revisorerna

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2008/673 007

§ 59

Revisorernas granskning av jaktarrenden – svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Granskningsrapporten anses besvarad med vad tekniska nämnden och Hässleholms Industribyggnads AB anfört och föreslagit vad som fortsättningsvis ska vidtas för att arbeta i enlighet med revisorernas förslag.
Yrkanden

Revisor Nils Olof Sennmalm redovisar granskningsrapporten.
Beskrivning av ärendet

Revisorerna har granskat utarrendering av jakt på kommunens mark. Rapport daterad
2008-10-01 har kommit in.
Tekniska nämnden har svarat enligt § 75/2008 och föreslagit att yttrande daterat 200810-23 ska utgöra svar. I detta föreslås att rutiner enligt förslag ska antas och att en juridisk översyn ska göras av avtalen.
Hässleholms Industribyggnads aktiebolag har via e-post anfört följande:
Bolaget framför att det sedan tidigare finns rutiner där bolaget i samtliga arrenden debiterar arrendatorn/jakträttsinnehavaren med faktura.
I övrigt nämner bolaget att nytt avtal är tecknat för Hovdala, del av Tormestorp 5:31 avseende 1000 ha för 150 kr/ha. Hänsyn har tagits till tillgänglighet och allmänhetens rörelse inom Hovdala/Mölleröd naturområde och de har då tvingats minska arealen för
jakt. Avtalet är tecknat fr o m 2008-07-01 och sker ingen uppsägning löper det per automatik med ytterligare tre jaktår i sänder.
Efter fråga har bolaget även svarat följande: Tecknat jakträttsavtal med Hovdala viltvårdsförening gäller 2008-07-01- 2011-06-30.
Ovanstående yttranden föreslås utgöra svar på rapporten.
Tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att i särskilt ärende behandla de förslag om rutiner m m som framförs i svaret inklusive genomgång av förslag till av jakträttsavtal.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 (29)

Diarienummer

2009-05-25
2008/673 007
Forts § 59
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 66
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Granskningsrapporten anses besvarad med vad tekniska nämnden och Hässleholms Industribyggnads AB anfört och föreslagit vad som fortsättningsvis ska vidtas för att arbeta i enlighet med revisorernas förslag.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 77 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Granskningsrapporten anses besvarad med vad tekniska nämnden och Hässleholms Industribyggnads AB anfört och föreslagit vad som fortsättningsvis ska vidtas för att arbeta i enlighet med revisorernas förslag.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, c, och Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till framlagt förslag.

____________________
Sänt till:
Revisorerna
Tn
HIBAB
klk - kommunjuristen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2009/172 007

§ 60

Granskning av kommunens byggkostnader – yttrande

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till revisorerna. Kommunfullmäktige understryker vikten av att i möjligaste
mån bygga i lågkonjunktur.
Yrkande

Revisor Britta Arvidsson kommenterar rapporten och svaret.
Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer har låtit Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers
granska kommunens byggkostnader och byggprocess. Denna granskning har renderat i
en revisionsrapport ”Byggkostnader”, daterad 2008-02-25.
Lokalförsörjningsavdelningen inom kommunledningskontoret har fått i uppdrag att
yttra sig.
______
Kommunstyrelsen 2009-04-29 § 95
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till revisorerna. Kommunstyrelsen understryker vikten av att i möjligaste mån
bygga i lågkonjunktur.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 111 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till revisorerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott understryker vikten av att i
möjligaste mån bygga i lågkonjunktur.
__________________
Sänt till:
klk – lokalförs.avd
revisorerna
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2009/198 316

§ 61

Taxa – höjning av parkeringsavgifter

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. P-avgiften inom zon 1 ändras från 5 kronor per timme till 7 kronor per timme.
2. P-avgiften inom zon 2 ändras från 2 kronor per timme till 4 kronor per timme.
3. Parkeringsgaraget i kvarteret Färgaren och Köpmannen ingår i zon 1.
4. Taxan gäller fr.o.m. 1 juli 2009.
Yrkanden

Patrik Jönsson (SD) yrkar återremiss av ärendet. I andra hand yrkar han att punkt 1 och
2 avslås medan p 3 bifalles.
Pär Palmgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt tillägget att taxan ska
gälla från 1 juli 2009.
Tommy Nilsson (S) och Peter Groth (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.
Därefter ställer han beträffande punkterna 1 och 2 proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag och dels avslag enligt Patrik Jönssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Beträffande punkt 3 bifalles kommunstyrelsens förslag.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Pär Palmgrens yrkande om att taxan ska
gälla från 1 juli 2009 och finner yrkandet bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Patrik Jönssons yrkande.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag gällande förbättring av parkeringsförhållandena i centrala Hässleholm.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2009/198

316

Forts § 61
Kommunstyrelsen 2009-04-29 § 92
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1.- avgiften inom zon 1 ändras från 5 kronor per timme till 7 kronor per timme.
2

P-avgiften inom zon 2 ändras från 2 kronor per timme till 4 kronor per timme.

3

Parkeringsgaraget i kvarteret Färgaren och Köpmannen ingår i zon 1.

Yrkanden
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till punkt 3 och avslag på punkt 1 och 2.
Proposition 1
Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på punkt 3 och finner det bifallet.
Proposition 2
Ordföranden ställer därefter beträffande punkt 1 och 2 proposition på dels bifall och
dels avslag och finner dem bifallna.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 108 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
P-avgiften inom zon 1 ändras från 5 kronor per timme till 7 kronor per timme.
P-avgiften inom zon 2 ändras från 2 kronor per timme till 4 kronor per timme.
Parkeringsgaraget i kvarteret Färgaren och Köpmannen ingår i zon 1.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2009/196 316

§ 62

Taxa – felparkeringsavgifter på parkeringsplatser avsedda för
rörelsehindrade

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Taxan för otillåten parkering inom parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade
höjs till 1 000 kronor.
2. Taxan gäller från 1 juli 2009.
Yrkanden

Patrik Jönsson (SD) yrkar att taxan höjs till 700 kr.
Pär Palmgren (M) yrkar tillägget att taxan ska gälla från 1 juli 2009. I övrigt yrkar han
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Thomas Rasmusson (S), Peter Groth (MP) och Irene Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Patrik
Jönssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Därefter ställer han proposition på Pär Palmgrens yrkande om att taxan ska gälla från 1
juli 2009 och finner den bifallen.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Patrik Jönssons yrkande.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden föreslår att taxan för otillåten parkering inom p-platser avsedda för
rörelsehindrade höjs till 1 000 kronor.
Parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade används till stor del av parkerarna som
inte har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Missbruket av parkeringsplatserna medför stora olägenheter för de rörelsehindrade. Ett försök att komma till rätta med detta
problem är att höja taxan för otillåten parkering inom parkeringsplatser avsedda för
rörelsehindrade från 600 kronor till 1000 kronor.
______

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2009/196

316

Forts § 62
Kommunstyrelsen 2009-04-29 § 94
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Taxan för otillåten parkering inom parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade höjs
till 1 000 kronor.
Yrkanden
Patrik Jönsson (SD) yrkar höjning till 700 kronor.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I detta instämmer Robin
Gustavsson (KD) och Lena Wallentheim (S).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Robin Gustavssons (KD) m.fl. yrkande
om bifall till arbetsutskottets förslag och del Patrik Jönssons (SD) yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 110 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Taxan för otillåten parkering inom parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade höjs
till 1 000 kronor.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2006/521 101

§ 63

Motion angående införskaffande av lågstrålande mobiltelefoner till Hässleholms kommun – svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen vad gäller inskaffande av lågstrålande mobiler
med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande samt avslår motionen i övrigt.
Yrkanden

Peter Groth (MP) yrkar att motionen ska bifallas i sin helhet dvs att alla att-satser enligt
motionen ska bifallas.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Omröstning

Ordförande ställer först proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Peter
Groths m fl yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Christer Stensson, mp, har lämnat in motion om att inskaffa lågstrålande mobiltelefoner
till de anställda som använder sådana.
Kommunledningskontoret svarar att de mobiltelefoner anställda använder idag är lågstrålande. I pågående upphandling krävdes att mobiltelefonerna skulle vara lågstrålande
och i utvärderingen ingår endast lågstrålande mobiltelefoner.
Kommunledningskontoret har svarat 2009-02-11 och uppger att i den nu pågående upphandlingen av mobiltelefoner med tillbehör krävde kommunen att SAR-värdet fick vara
högst 2W/kg, som är det värde som är gränsen för att betecknas som lågstrålande mobiltelefon. Mobiltelefonerna i pågående utvärdering understiger detta värde.
Det sortiment som kommunen idag använder understiger även det SAR-värdet 2W/kg.
______

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 (29)

Diarienummer

2009-05-25
2006/521

101

Forts § 63
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 54
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen vad gäller inskaffande av lågstrålande mobiler
med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande samt avslår motionen i övrigt.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Peter Groth, mp, och
Per-Åke Purk, v.
Lars-Göran Wiberg, C, yrkar bifall till liggande förslag med justeringen att beslutet ska
vara att ”Kommunfullmäktige besvarar motionen vad gäller inskaffande av lågstrålande
mobiler med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande samt avslår motionen i
övrigt.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs yrkande och dels Tommy
Nilssons med fleras yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som stöder Lars-Göran Wibergs yrkande
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, c, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lena
Olsson, c, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, Mikael Björklund, fv, Patrik Jönsson,
sd, 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.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Tommy Nilssons yrkande.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till kommunledningskontorets
yttrande samt avslår motionen i övrigt.
Yrkande
Ordföranden yrkar att beslutet ska vara att motionen besvaras med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande samt att motionen avslås i övrigt.
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2006/521

101

Forts § 63
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels Tommy Nilssons yrkande och finner sitt eget bifallet.
Votering
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller ordförandens yrkande röstar
ja. Den som bifaller Tommy Nilssons yrkande röstar nej.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson, s, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
klk – avd. för medborgarservice
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2007/63

101

§ 64

Motion angående ombyggnad av kök i Norra Sandby sockenstuga – svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ombyggnaden är genomförd.
Motionen är därmed besvarad.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer Lars
Olsson ( C).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Tommy
Nilssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Tommy Nilsson, s, har lämnat in en motion angående ombyggnad av köket i Norra
Sandby sockenstuga. Köket behöver byggas om till ny och modern standard.
Tekniska nämnden har under 2007 byggt om köket och det ianspråktogs under december månad 2007.
______
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 55
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Ombyggnaden är genomförd.
Motionen är därmed besvarad.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2007/63

101

Fors § 64
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen.
I detta instämmer Per-Åke Purk, v, Peter Groth, mp, och Patrik Jönsson, sd.
Lars Göran Wiberg, c yrkar bifall till liggande förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Tommy
Nilssons yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns:
Den som stöder Lars-Göran Wibergs yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej.
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, c, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lena
Olsson, c, 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, Patrik Jönsson, sd.
Reservation
Socialdemokraternas, västerpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för Tommy Nilssons yrkande.
______
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-11 § 60 beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Ombyggnaden är genomförd.
Motionen är därmed besvarad.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar att den ska vara besvarad.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs yrkande och dels Tommy
Nilssons yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 (29)

Diarienummer

2009-05-25
2007/63
Forts § 64
Reservation
Tommy Nilsson, s, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
klk – avd. för kansli och juridik
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-05-25
2008/226 101

§ 65

Motion om att införa medborgarförslag – svar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inte införa medborgarförslag.
Motionen är därmed avslagen.
Yrkande

Peter Groth (MP) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Per-Åke Purk (V).
Urban Widmark (M) ,Tommy Nilsson (S) och Eva-Marie Lidén (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning

Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Peter Groths
och Per-Åke Purks yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Beskrivning av ärendet

Peter Groth, mp, har i motion föreslagit att kommunen ska införa möjligheten till medborgarförslag och att förslagsställaren ska ges möjlighet att delta i överläggningarna inför beslutet av förslaget alternativt att möjlighet ges att på annat sätt kommentera förslaget till beslut.
Hässleholms kommun införde, som motionären anger, möjligheten att lämna
medborgarförslag på försök 2003 t o m 2004-12-31.
Endast ett (1) medborgarförslag lämnades in under försöksperioden.
En kort utvärdering gjordes inför beslutet att inte förlänga försöksperioden och inte införa möjligheten permanent.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att medborgarförslag inte införs.
_____
Komunstyrelsen 2009-04-29 § 67
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att inte införa medborgarförslag.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

18 (29)

Diarienummer

2009-05-25
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Forts § 65
Motionen är därmed avslagen.
Yrkande
Per-Åke Purk, v, yrkar bifall till motionen
Robin Gustavsson, kd, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Per-Åke Purks
yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för bifallet till motionen.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 78 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att inte införa medborgarförslag.
Motionen är därmed avslagen.
____________________
Sänt till:
klk – avd för kansli- och juridik
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

19 (29)

Diarienummer

2009-05-25
2007/626 101

§ 66

Motion angående utmärkelse till den eller de personer som
främjar integrationsarbetet i kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen avslås.
Yrkande

Per-Åke Purk (V), Tommy Nilsson (S), Irene Nilsson (S) och Ingrid Nyman (S) yrkar
bifall till motionen.
Lars-Göran Wiberg (C) och Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Per-Åke
Purks m fl yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Per-Åke Purk, v, har inlämnat en motion om utmärkelser till den eller de personer som
främjar integrationsarbetet i kommunen och yrkar att Hässleholms kommun inrättar ett
årligt pris eller utmärkelse till den eller de personer som på ett bra sätt främjar integrationsarbetet i kommunen.
En utmärkelse med liknande innebörd som motionen avser finns sedan år 1998. Det kan
därför inte vara motiverat att inrätta en lokal motsvarighet.
Motionen kan kopplas till det kommunala målet ”leva”, som bl a behandlar närhet mellan människor och ökad integration genom att skapa delaktighet för alla.
Rådet för Integration i Arbetslivet, där Sveriges kommuner och landsting är en part,
delar årligen ut en utmärkelse till aktörer inom en rad sektorer som utmärkt sig inom
integrationsarbete. Rådet bildades 1998 och har som uppdrag att stödja, följa upp och
vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Arbetet ska verka för öppenhet och
likabehandling och förebygga etnisk diskriminering och trakasserier i arbetslivet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 66
Motionen är lovvärd. Att inrätta ett pris handlar om att dels identifiera och stadfästa
kriterier men också om att finna lämpliga kandidater. Det är svårt att på ett korrekt sätt
värdera de insatser som årligen görs för att främja integrationsarbetet i kommunen. Det
är också svårt att få kännedom om genomförda insatser.
Det synes därför vara bättre att nominera möjliga kandidater till Rådet för Integration i
arbetslivet som redan har klara kriterier och mångårig erfarenhet av att värdera genomförda åtgärder.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-01 § 68
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen avslås.
Yrkande
Per-Åke Purk, v, Tommy Nilsson, s, och Peter Groth, mp yrkar bifall till motionen.
Lars Göran Wiberg, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på bifall till
motionen och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
Den som stöder arbetsutskottets förslag bifallet av Lars-Göran Wiberg röstar ja. Den
som bifaller Per-Åke Purks yrkande röstar nej.
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
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, Patrik
Jönsson, sd, 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.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 80 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen avslås.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Forts § 66
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till framlagt förslag att avslå motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs yrkande och dels på Tommy
Nilssons yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Reservation
Tommy Nilsson, s, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
klk – utv.avd
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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2009-05-25
2008/660 101

§ 67

Motion gällande hemtjänstens inrapporteringssystem ”Intraphone” – svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande
enligt § 7/2009.
Yrkande

John Bruun (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Jänsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Patrik
Jönssons yrkande om bifall till motionen och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Patrik Jönssons yrkande.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD), har inlämnat en motion i vilken han yrkar att hemtjänsten ska byta
ut eller avskaffa inrapporteringssystemet ”Intraphone”.
Motionen föreslås bli avslagen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande.
Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen enligt sitt beslut § 7/2009 och beslutar
föreslå att motionen avslås. Nämnden framhåller att avtalet om Intraphone gäller till
och med 2010-07-01 och inte kan avslutas utan stora kostnader. Utvärdering kommer
att ske. Nämnden redovisar förväntade fördelar efterhand som rutinerna fungerar allt
bättre.
_____
Kommunstyrelsen 2008-04-29 § 89
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande
enligt § 7/2009.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

23 (29)

Diarienummer

2009-05-25
2008/660 101
Forts § 67
Yrkande
Patrik Jönsson (SD) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag på
arbetsutskottets förslag.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I detta instämmer John
Bruun (FP).
Proposition 1
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om
det ska återremitteras och finner att det skall avgöras idag.
Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag enligt
Tommy Nilssons (S) yrkande och dels avslag på arbetsutskottets förslag enligt Patrik
Jönssons (SD) yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 102 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande
enligt § 7/2009.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
On
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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2008/208 101

§ 68

Motion gällande kommande byggnation på T4-området – svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Byggnadsnämndens yttrande
enligt § 69, 2009-03-10.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Patrik
Jönssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson (SD), har inlämnat en motion i vilken han yrkar att den kommande
byggnationen på T4-området uppförs i den för området karakteristiska och tidstypiska
stil som de befintliga byggnaderna har.
Byggnadsnämnden har yttrat sig enligt § 69, 2009-03-10 att den nya bebyggelsens utformning inom T4-området har utförligt behandlats i planarbetet och utformningen
regleras i gestaltningsprogrammet som tillhör detaljplanerna.
Synpunkter på detaljplaneförslag ska lämnas vid samråd och utställning för att kunna
beaktas i planarbetet. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument där processen
kring arbetet med att ta fram en detaljplan regleras i plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden yrkar att motionen avslås.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-29 § 90
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 68
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Byggnadsnämndens yttrande
enligt § 69, 2009-03-10.
Yrkande
Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag genom att bifalla motionen.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels avslag
på det och finner förslaget bifallet.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 103 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Byggnadsnämndens yttrande
enligt § 69, 2009-03-10.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar bifall till förslaget.
____________________
Sänt till:
Bn
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 69

Motion angående busstrafik till och från Stoby – svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan vidtagna åtgärder avslå motionen.
Yrkande

Thomas Rasmusson (S) tackar för svaret.
Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Tommy
Nilssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Thomas Rasmusson, s, föreslog i motion att kommunfullmäktige skulle ge kommunledningskontoret i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken till och från
Stoby.
Kommunledningskontoret svarar 2009-02-24 att busslinjen till Stoby byggts ut med
flera turer till tidtabellskiftet 08/09.
_____
Kommunstyrelsen 2009-04-29 § 98
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan vidtagna åtgärder avslå motionen.
Yrkanden
Tommy Nilsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och bifall till motionen.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 69
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels avslag
på det och finner det bifallet.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-15 § 118 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan vidtagna åtgärder avslå motionen.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels framlagt förslag och dels bifall till motionen och
finner framlagt förslag bifallet.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstaben
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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2009/387 118

§ 70
Val av 15 huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv
Beslut

Valet bordläggs.
Beskrivning av ärendet

Sparbanksstiftelsen Vinslöv hemställer om att 15 nya huvudmän utses för tiden t.o.m.
årsstämman 2013.
______________
Sänt till
Sparbanksstiftelsen Vinslöv
De valda
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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2009-05-25

§ 71

Anmälningsärenden
Beslut

Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna:
Lena Nilsson tackar för uppvaktningen på högtidsdagen.
Tackkort från kyrkorådets ordförande Eva Andersson för uppvaktning i samband med
hennes 60-årsdag.

Justering

Utdraget bestyrkes

