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Diarienummer

2009-12-14
2009/164 101

§ 159

Motion om införande av dialektundervisning – svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande enligt §
106/2009.
Yrkande förmån för sitt 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) begär i motion att dialektundervisning skall införas i såväl lågstadie-, som mellan- och högstadieundervisningen. I denna skall skånska såväl som göingemål ingå. Kunskap om förekomsten av andra dialekter skall också ingå.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen enligt § 106/2009. Nämnden lyfter fram vad som görs inom skolan på detta område. Nämnden föreslår att motionen avslås.
Kommunledningskontoret föreslår att beslutet ska vara att motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande § 106/2009.
_____
Kommunfullmäktige 2009-11-30 § 144
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bordläggs.
_____

Kommunstyrelsen 2009-10-28 § 206
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2009/164

101

Forts § 159
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande enligt § 106/2009.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning

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

Patrik Jönsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-07 § 245 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande enligt § 106/2009.
____________________
Sänt till:
Bun

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2008/410

101

§ 160

Motion om vegetarisk kost – svar

Beslut

Motionen avslås med hänvisning dels till barn- och utbildningsnämndens svar enligt §
107/2009 och dels omsorgsnämndens svar enligt § 92/2009.
Yrkande

Peter Groth (MP) yrkar bifall till motionen.
Rolf Tronäss (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer LarsGöran Wiberg (C) och Anita Peterson (V.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Peter Groths
yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

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

Tobias Adersjö (MP) har i motion föreslagit att det minst en dag i veckan ska serveras
endast vegetariska alternativ på kommunens skolor och boenden.
Omsorgsnämnden svarade enligt § 92/2009 och redovisade skälen för att föreslå avslag.
Främst framhölls risken för undernäring bland äldre.
Barn- och utbildningsnämnden svarade enligt § 107/2009 och föreslog avslag på motionen. Nämnden framhåller i sitt svar att de har ett långsiktigt arbete med att införa mer
vegetarisk kost och att det redan idag finns som ett valbart alternativ enligt beslut i
kommunfullmäktige § 137/2002.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till omsorgsnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden.
_____
Kommunfullmäktige 2009-11-30 § 145
Beslut
Motionen bordläggs.
_____
Kommunstyrelsen 2009-10-28 § 207
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2008/410

101

Forts § 160
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till barn- och utbildningsnämndens svar enligt § 107/2009 och dels omsorgsnämndens svar enligt § 92/2009.
Yrkande

Peter Groth (MP) yrkar bifall till motionen.
Robin Gustavsson (KD) och Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
dels Peter Groths yrkande om bifall till motionen och finner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifallet.
Reservation

Peter Groth (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-07 § 246 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till barn- och utbildningsnämndens svar enligt § 107/2009 och dels omsorgsnämndens svar enligt § 92/2009.
____________________
Sänt till:
Bun
On

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2007/807 101

§ 161

Motion angående Kaptensgården och Hassellunden - svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande §
93/2009.
Yrkande

John Bruun (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Delcomyn (S) yrkar bifall till motionen.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Rolf
Delcomyns yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Beskrivning av ärendet

Tommy Nilsson (S) och Rolf Delcomyn (S) har lämnat in en motion med begäran om
att omsorgsnämnden ska få i uppdrag att skapa ett rehabiliterings- och korttidscenter vid
Hassellunden och att Kaptensgården ska göras om till trygghetsboendelägenheter och
särskilt boende.
Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen enligt § 93/2009 och föreslår avslag på
motionen.
Omsorgsnämnden svarar beträffande rehabiliteringscenter på Hassellunden att verksamheten decentraliserats och att nybyggnation inte planeras. Avslag föreslås på det
första yrkandet.
Omsorgsnämnden svarar beträffande trygghetsboende på Kaptensgården att trygghetsboende planeras byggas i centrala Hässleholm både på Kaptensgatan och vid Grönängsplan. Motionärernas förslag föreslås bli avslaget även i denna del.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande.
_____
Kommunfullmäktige 2009-11-30 § 146
Beslut
Motionen bordläggs.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2007/807

101

Forts § 161
Kommunstyrelsen 2009-10-28 § 210
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande §
93/2009.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
dels Tommy Nilssons yrkande om bifall till motionen och finner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifallet.
Reservation

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Tommy Nilssons yrkande
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-14 § 253 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande §
93/2009.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till framlagt förslag till svar som innebär avslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på motionen och finner
den avslagen.
_____________________
Sänt till:
On

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2008/557 101

§ 162

Motion om ökad dagersättning för omsorgstagare i daglig
verksamhet enligt LSS - svar
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att dagersättning för omsorgstagare i
daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, från och med den 1 januari 2010 höjs till 42 kronor för heldag och 31 kronor
för halvdag.
Yrkande om kostnadsfri mat för ovannämnda omsorgstagare avslås.
Medel för beräknad kostnadsökning om 275 000 kronor föreslås beredas av budgetberedningen i samband med kommunens budget för år 2010.
Yrkande

Lena Nilsson (S) tackar för svaret på motionen.
Beskrivning av ärendet

Lena Nilsson (S) har i kommunfullmäktige väckt en motion om ökad dagersättning för
omsorgstagare i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Hon föreslår att ersättningen höjs och att maten (lunch)
blir kostnadsfri.
Motionen remitterades till omsorgsnämnden. I beslut den 27 januari 2009 föreslog
nämnden att, under förutsättning av kommunfullmäktige bevilja utökning av budgetramen, ersättningen höjs till 41 kronor/heldag och till 30 kronor/halvdag. Vidare anfördes
att ersättningen inte får överstiga 0,1 av det gällande basbeloppet om den inte ska vara
beskattningsbar för den enskilde brukaren. Kostnaden för höjningen beräknades till
22 000 kronor. Nämnden föreslog att motionen i vad avsåg kostnadsfri mat, vilket enligt nämndens beräkningar skulle kosta 2 750 000 kronor, skulle avslås.
Av ovannämnda lag framgår att daglig verksamhet är en rättighet för vissa personer enligt grunder närmare angivna i lagen. Någon lagstadgad rätt till ersättning för den som
deltar i daglig verksamhet finns inte. För närvarande erhåller omsorgstagare i Hässleholms kommun som deltar i daglig verksamhet ersättning med 37 kr/heldag respektive
26 kr/halvdag.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2008/557 101
Forts § 162
Skatteverket beslutar löpande om något som verket kallar ”Skatteverkets ställningstaganden”. Av Skatteverkets hemsida framgår att ställningstagandena har tagits fram i
syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Skatteverket och
att internt benämns dessa ställningstaganden för styrsignaler och är bindande endast
inom Skatteverket.
I ställningstagande 2005-01-31 om skattemässig behandling av habiliteringsersättning,
föranlett av att fråga uppkommit om samma bedömning ska göras vid tillämpning av
inkomstskattelagen (1999:1229) som vid tillämpningen av den numera upphävda kommunalskattelagen, anförs bland annat följande. Ersättningen till personer som deltar i
daglig verksamhet uppgår f.n. normalt till ca 40 kr per heldag, dvs. motsvarande 0,1 %
av ett prisbasbelopp. Personerna har i övrigt sin försörjning från socialförsäkringen i
form av sjukersättning eller aktivitetsersättning (pension).
Efter ett resonemang kommer Skatteverket fram till att "Enligt Skatteverkets bedömning bör habiliteringsersättning och motsvarande ersättningar, enligt de förutsättningar
som angivits ovan, och i enlighet med uttalandena i prop. 1992/03:159, (…) inte anses
skattepliktiga”.
Av ställningstagandet får anses framgå att en ersättning motsvarande 0,1 procent av
prisbasbeloppet per heldag utgör ej skattepliktig ersättning.
Det är möjligt att även en högre ersättning kan komma att bedömas som ej skattepliktig,
men det går inte utifrån ställningstagandet att med någon rimlig säkerhet avgöra det.
Vid underhandkontakt med Skatteverket har erfarits i huvudsak följande, Det finns inte
någon bestämd gräns som medför att skatteplikt uppstår för ersättningen. ”Förmodligen” skulle en något högre ersättning än 0,1 procent av prisbasbeloppet inte medföra
beskattning, men att det inte går att säga något belopp. Det viktigaste är naturligtvis att
fråga inte är om ersättning i form av lön.
Om kommunens utgångspunkt för bedömning av ersättningens storlek är att det med
säkerhet kan slås fast att den ej är skattepliktig föreslås därför att ersättningen bestäms
till 0,1 procent av prisbasbeloppet per heldag.
Det föreslås att en ny, högre ersättning skall börja gälla från och med den 1 januari
2010. Eftersom prisbasbeloppet för 2010 bestämts till 42 400 kr, vilket är ett lägre belopp än för 2009, kan ersättningen per heldag då bestämmas till (0,1 procent x 42 400
kr=) 42 kr 40 öre eller avrundat 42 kr.
I omsorgsnämndens beslut den 29 januari 2009 framgår att ersättningen för halvdag för
närvarande uppgår till 71 procent (26 kr/37 kr) av ersättningen för heldag. Nämnden har
föreslagit att ersättningen från och med den 1 januari 2009 höjs till 41 kr per heldag och
30 kr per halvdag. Ersättningen för halvdag skulle då motsvara (30/41=) 74 procent av
ersättningen per heldag.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2008/557 101
Forts § 162
Skatteverket uttalar sig inte i ovannämnda ställningstagande om ”normal” ersättning per
halvdag. Såvitt känt har inte någon av de personer i kommunen som uppbär ersättning
av ifrågavarande slag beskattats för den. Det torde därför vara rimligt att anta att en ersättning per halvdag som uppgår till drygt 70 procent av ersättningen för heldag inte
föranleder beskattning. Ersättningen per halvdag för 2009 skulle då kunna bestämmas
till förslagsvis (42 x 74 procent=) 31 kr.
Kostnaden för ökningen av ersättningen kan, med utgångspunkt från omsorgsnämndens
uppgifter, beräknas till ( 250 personer x 5 kr x 220 dagar=) 275 000 kr. För att täcka
denna kostnadsökning föreslås att medel anslås i kommunens budget för år 2010.
Kostnaden för att erbjuda de omsorgstagare som deltar i daglig verksamhet gratis lunch,
som av omsorgsnämnden har beräknats till 2 750 000 kr, bedöms som alltför hög. Det
föreslås därför att motionen avslås i denna del.
_____
Kommunfullmäktige 2009-11-30 § 147
Beslut
Motionen bordläggs.
_____
Kommunstyrelsen 2009-10-28 § 211
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att dagersättning för omsorgstagare i
daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, från och med den 1 januari 2010 höjs till 42 kronor för heldag och 31 kronor
för halvdag.
Yrkande om kostnadsfri mat för ovannämnda omsorgstagare avslås.
Medel för beräknad kostnadsökning om 275 000 kronor föreslås beredas av budgetberedningen i samband med kommunens budget för år 2010.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Per-Åke Purk (V) och
Peter Groth (MP).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
dels yrkandet om bifall till motionen och finner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifallet.
Reservation

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

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2008/557

101

Forts § 162
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-14 § 254 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att dagersättning för omsorgstagare i
daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind
rade, LSS, från och med den 1 januari 2010 höjs till 42 kronor för heldag och 31 kronor
för halvdag.
Yrkande om kostnadsfri mat för ovannämnda omsorgstagare avslås.
Medel för beräknad kostnadsökning 275 000 kronor föreslås beredas av budgetberedningen i samband med kommunens budget för år 2010.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till framlagt förslag.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner framlagt förslag till svar bifallet.
_____________________
Sänt till:
On

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2008/32

003

§ 163

Reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne – antagande

Beslut

Kommunfullmäktige beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne och Riksfärdtjänsten i Östra Skåne” att börja gälla från och med
2010-01-01.
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet
för färdtjänst och riksfärdtjänst” som underlag för fortsatta förhandlingar i syfte att
överföra huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till länets trafikhuvudman,
Region Skåne/Skånetrafiken från och med 2010-10-01.
Yrkande

Anita Peterson (V) yrkar avslag på ärendet i den del som avser taxeförslaget. I detta instämmer Per-Åke Purk (V).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Anita
Petersons (V) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande. De medges även
lägga protokollsanteckning.
Bilaga.
Beskrivning av ärendet

Beställarrådet beslöt 2009-08-31 att tillstyrka förslagen till regelverk och överlåtelseavtal för beslut i sina respektive kommuner.
Nuvarande färdtjänstreglemente började gälla 2006-01-01, flera av ändringarna jämfört
med tidigare avtal var en anpassning av reglerna så att ett flertal av kommunerna i Östra
Skåne fick liknande regelverk.
Under 2007 upprättades ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner i östra Skåne med intentionen att träffa en överenskommelse om att överlåta kommunernas ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne som länets trafikhuvudman. Syftet med samarbetet var att vinna drifts- och upphandlingsfördelar genom ökad kompetens, delade
kostnader för drift av beställningscentral samt samlad och samordnad trafik.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-14
2008/32

003

Forts § 163
Med samarbetsavtalet som grund har på uppdrag av ett beställarråd med politiker från
de olika kommunerna förslag till nya regelverk för färdtjänst tagits fram av ett tjänstemannautskott med tjänstemän från de olika kommunerna. Regelverken är likadana i alla
tretton kommunerna. Motsvarande regelverk är sedan tidigare införda i nordvästra
Skåne och arbete pågår att få till stånd motsvarande i sydvästra Skåne.
_____
Kommunstyrelsen 2009-11-18 § 226
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne och Riksfärdtjänsten i Östra Skåne” att börja gälla från och med
2010-01-01.
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet
för färdtjänst och riksfärdtjänst” som underlag för fortsatta förhandlingar i syfte att
överföra huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till länets trafikhuvudman,
Region Skåne/Skånetrafiken från och med 2010-10-01.
Yrkande
Per-Åke Purk (V) yrkar avslag på ärendet.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på arbetsutskottets förslag
och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Vänsterpartiets ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 271 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne och Riksfärdtjänsten i Östra Skåne” att börja gälla från och med
2010-01-01.
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet
för färdtjänst och riksfärdtjänst” som underlag för fortsatta förhandlingar i syfte att
överföra huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till länets trafikhuvudman,
Region Skåne/Skånetrafiken från och med 2010-10-01.
____________________
Sänt till:
On
Region Skåne
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

15 (22)

Diarienummer

2009-12-14
2009/532 045

§ 164

Kommunal borgen avseende Hässleholms Industribyggnads
AB
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hässleholms
Industribyggnads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässleholms Industribyggnads AB upphör att gälla.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beslutet skall gälla omedelbart.
Yrkande

Kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) yrkar att första beslutsmeningen
ska lyda: ”Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Hässleholms Industribyggnads AB:s förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 100 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.”
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall både till att borgen ges och till Urban Widmarks ändringsyrkande.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkandet
och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Industribyggnads AB har för närvarande en låneskuld på 87,5 miljoner
kronor med en räntecap med förfallodag 2010-12-31. Lånet upptogs med ett borgensbeslut kopplat till Norra station. Då denna fastighet nu är såld finns egentligen ingen giltig
säkerhet för detta lån. Eftersom det är svårt att helt synkronisera fastighetsinnehav med
upptagna lån vore det enklare med en allmän borgensram motsvarande bokfört värde
för bolaget, dock maximalt 100 miljoner kronor. Bokfört värde beräknas uppgå till 116
miljoner per 2009-12-31, efter överlåtelsen av del av Finja Mölleröd 2:1 (Garnisonen).
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2009-12-14
2009/532

045

Forts § 164
Kommunstyrelsen 2009-11-18 § 228
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunal borgen såsom för egen skuld lämnas till Hässleholms Industribyggnads AB
på ett belopp motsvarande bokfört värde på bolagets fastigheter, dock maximalt 100
miljoner kronor.
Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässleholms Industribyggnads AB upphör att gälla.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beslutet skall gälla omedelbart.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-04 § 277 föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunal borgen såsom för egen skuld lämnas till Hässleholms Industribyggnads AB
på ett belopp motsvarande bokfört värde på bolagets fastigheter, dock maximalt 100
miljoner kronor.
Alla tidigare beslut om kommunal borgen för Hässleholms Industribyggnads AB upphör att gälla.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beslutet skall gälla omedelbart.
_________________
Sänt till:
HIBAB
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2009-12-14
2009/770

102

§ 165

Val av huvudmän till Sparbanksstiftelsen i Farstorp
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Till huvudman i Sparbanksstiftelsen i Farstorp utses Henning Nilsson (V), Ekstigen 2,
280 22 Vittsjö.
Ärendebeskrivning

Sparbanksstiftelsen i Farstorp föreslår val av 10 huvudmän.
_____
Kommunfullmäktige 2009-11-30 § 153
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Valet bordläggs
_____
Kommunfullmäktige 2009-10-26 § 133
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Följande utses till huvudmän i Sparbanksstiftelsen Farstorp.
Olof Turesson (C)
Elisabett Naalisvaara (S)
Sten Svensson (C)
Inge Olsson (S)
Lina Bengtsson (M)
Billy Tågerud (KD)
Pär Andersson (M)
Margareta Sundin (S)
Anita Dahl (M)
Valet av en huvudman bordläggs.
_____________
Sänt till
Sparbanksstiftelsen i Farstorp
De valda
Troman
HN

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2009-12-14
2009/928 102

§ 166

Val av ersättare i kulturnämnden
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Valet bordläggs.
Beskrivning av ärendet

Patrik Sahlin (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
______
Kommunfullmäktige 2009-11-30 § 156
Beslut
Avsägelsen beviljas.
Valet bordläggs.
Sänt till
PS
Kn
Pk
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2009-12-14
2009/927

102

§ 167

Val av ledamot i omsorgsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut.
Avsägelsen beviljas
Valet bordläggs.
Beskrivning av ärendet

Jenny Önnevik (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden från och med
2010-01-01.
_______________
Sänt till
JÖ
On
Pk
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2009-12-14
2009/927 102

§ 168

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Kommunfullmäktige tillskriver länsstyrelsen om att utse ny ledamot.
Beskrivning av ärendet

Jenny Önnevik (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och
med 2010-01-01.
_______________
Sänt till
JÖ
Lst
Pk
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2009-12-14

§ 169

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna:
Intyg om lagakraft från byggnadsnämnden gällande detaljplan för södra delen av T4området. f.d. kasernområdet, Hässleholms tätort. Länsstyrelsen har den 30 november
2009 beslutat enligt 12 kap 2 § plan- och bygglagen, att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske – Dnr 2009/627 214

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2009-12-14

God Jul och och Gott Nytt år
Ordföranden tackar för ett gott samarbete under det gångna året och tillönskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År.
Vice ordförande Lena Wallentheim tillönskar ordföranden och hans familj en God Jul
och ett Gott Nytt År.
Sammanträdet avslutas med att en julklapp delas ut och att samtliga bjuds på en enkel
julbuffe.

Justering

Utdraget bestyrkes

