SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-06-09

1

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00- 21.45

Plats och tid

Beslutande
Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Leif Jannerstig tjg ers för LW § 88, Mona
Hilbertsson §§ 83-90, Andreas Dahlberg §§ 91-95, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Karin
Axelsson, Gunnel Persson, Lars Olsson, Mikael Björklund, Robin Gustavsson, Alf Nilsson, Patrik
Jönsson, John Bruun, Ingrid Nyman §§ 83-89, Gun-Viol Backlund §§ 90-95, Agne Nilsson,
Lennart Westdahl, Karin Nilsson, Lena Nilsson, Sonje Björck, Per-Åke Purk, Berit Wirödal, Tobias
Adersjö, Urban Widmark, Johan Barnekow tjg ers för UW § 88, Margareta Axelsson, Thomas
Rasmusson, Emma Dehlin §§ 83-92, Rolf Tronäss, Lars-Göran Wiberg, Ingrid Jägerhed, Lars
Johnsson, Tommy Nilsson, Cecilia Tornerefelt, Mats Sturesson, Åke Sundkvist, Helena Malje,
Kristina Lind, Lennart Nilsson, Gösta Johansson, Torsten Ising, Rolf Delcomyn, Pär Palmgren, Ulf
Sjöström, Connie Asterman, Benny Petersson, Zidon Kristensson, Sven-Erik Andersson, Johan
Berglund, Jenny Önnevik, Helene Frick, Harald Lind, Susanna Kennethsdotter, Kristina Berglund,
Christer Welinder §§ 83-89, Leif Jannerstig §§ 90-95, Jan Nilsson, Leif Nilsson, Anita Peterson,
Richard Bernsheim, Christer Caesar, Irene Nilsson och Winnie Aronsson.
Ersättare
Gun-Viol Backlund, Andreas Dahlberg, Agneta Söderberg, Rolf Persson, Leif Jannerstig, Ulrika
Johannesson, Roman Koziol, Sven Jönsson, Lena N Andersson, Johan Barnekow, Kenneth
Aronsson, Bengt Troedsson, Torsten Nilsson, Göran Blomberg, Kerstin Andersson, Eva Persson,
Sol-Britt Erlandsson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Eva-Marie Lidén, Inge Hallabro Gunnel
Brännström, Christer Jönsson, Hans Wendel, Elisabeth Friberg och Niklas Grundström.
Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson och kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Susanna Kennethsdotter och Kristina Berglund
Jan Nilsson och Mikael Koenen

Justeringens plats/tid Kommunledningskontoret/2008-06-12 kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Douglas Roth

Justerare

Susanna Kennethsdotter

Justering

DR

SK

MK

Paragrafer §§ 83-95

Mikael Koenen

Utdraget bestyrkes
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Anslag/ bevis
Protokollet är justerat.
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag

2008-06-09

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tidigast får tas ner
Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Datum då anslaget togs ner
Signatur

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes
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§ 83

Fråga angående lastzon till kulturhuset
Dnr 2008/440

101

Kommunfullmäktiges behandling
-

Frågan får ställas.
Tekniska nämndens ordförande Pär Palmgren, m, besvarar frågan.
Helena Malje, s, tackar för svaret.

Beskrivning av ärendet
Helena Malje, s, har ställt en fråga till tekniska nämndens
ordförande Pär Palmgren, m, angående lastzon till kulturhuset.
Hon frågar följande:
”Hur kommer det fortsatt arbetet att ske?
Hur ser tekniska nämndens ordförande på kulturhusets betydelse för Hässleholms kommun?”
Bilaga. Frågan
_________________

Beslut sänt till

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-09

Sid

4

§ 84

Fråga angående satsning på skola och
integrationsbefrämjande åtgärder på
Ljungdalaskolan
Dnr 2008/448

101

Kommunfullmäktiges behandling
-

Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Bo-Anders Thornberg, m,
besvarar frågan.
Irene Nilsson, s, tackar för svaret.

Beskrivning av ärendet
Irene Nilsson, s, har ställt en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Bo-Anders Thornberg, m, angående satsning på
skola och integrationsbefrämjande åtgärder på Ljungdalaskolan.
Hon frågar följande:
”Kommer tekniska kontoret, trots att majoriteten inte har
budgeterat några medel innevarande år påbörja arbetet?
Kommer detta att innebära att det inte byggs något Allaktivitetshus på Ljungdala enligt tidigare planering?”
Bilaga. Frågan
_________________
Beslut sänt till

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes
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§ 85

Fråga angående avsatta medel till den yttre
skolmiljön på Läredaskolan
Dnr 2008/442

101

Kommunfullmäktiges behandling
-

Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Bo-Anders Thornberg, m,
besvarar frågan.
Lena Nilsson, s, tackar för svaret.

Beskrivning av ärendet
Lena Nilsson, s, har ställt en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Bo-Anders Thornberg, m, angående medel avsatta till utemiljö på Läredaskolan.
Hon frågar följande:
”Hur tänker majoriteten lösa detta så att eleverna får en
meningsfull och rolig sysselsättning på sina raster och fritid?”
Bilaga. Frågan
_________________

Beslut sänt till

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes
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§ 86

Revisorernas granskning av kontroller i lönehanteringen – svar
Dnr 2008/67

007

Kommunfullmäktiges beslut
-

Svaret på rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendets behandling
Nils Olof Sennmalm, c, ordförande för revisionen, redovisar
granskningen och svaret.
Beskrivning av ärendet
Komrev har på uppdrag av revisorerna i Hässleholms kommun genomfört granskning av hur kontroller fungerar i lönehanteringen. Granskningen visar att förvaltningarna utför
tillräckliga kontroller av löner. Revisorerna har funnit frågor
som bör uppmärksammas.
Det nuvarande PA-systemet har brister som skapar osäkerhet och merarbete och synpunkter i rapporten visar på att
detta bör uppmärksammas vid införande av nytt PA-system.
Kommunstyrelsen behöver genom personalkontoret utforma
manualer till stöd för förvaltningarna som förbättrar enhetligheten inom kommunen och effektiviserar förvaltningarna.
Personalkontorets kontroller behöver också beslutas och dokumenteras på ett tydligare sätt.

Justering

DR

SK

MK
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KF § 86 forts
Personalkontoret är positiv till revisorernas förslag till förbättringsområden inom lönehanteringen och kommer att ta
med dessa synpunkter vid införandet av det nya PA-systemet.
______
KS 2008-05-14, § 98
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Svaret på rapporten läggs med godkännande till
handlingarna.

_____
KS AU 2008-04-30 § 129
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Svaret på rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Yrkande
Tommy Nilsson framhåller att inför ett nytt kommande system bör utbildning hållas i detta.
____________________
Sänt till:
pk

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes
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§ 87

Sotningstaxa 2008
Dnr 2008/285

171

Kommunfullmäktiges beslut
-

Sotningstaxan höjs med index 2,49 % från 2008-04-01.

Beskrivning av ärendet
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, gäller
följande sotningsindex från 2008-04-01 enligt cirkulär
08:27.
2,49 % - gäller för kommuner som även år 2007 tillämpade
sotningsindex.
______
KS 2008-05-14, § 99
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Sotningstaxan höjs med index 2,49 % från 2008-04-01.

_____

Justering

DR

SK

MK
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KS AU 2008-04-30 § 130
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Sotningstaxan höjs med index 2,49 % från 2008-04-01.

____________________
rtj
Kfs

Justering

DR

SK

MK
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§ 88

Hemställan om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007 för AV Media Skåne
Dnr 2008/297

042

Kommunfullmäktiges beslut
-

Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007.

Jäv
Lena Wallentheim, s, och Urban Widmark, m, deltar p.g.a.
jäv inte i beslutet. Lena Wallentheim ersätts i denna paragraf av Leif Jannerstig, s, och Urban Widmark ersätts av
Johan Barnekow, m.
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har
överlämnat bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007.
______
KS 2008-05-14, § 103
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Justering

DR

SK

MK

Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007.

Utdraget bestyrkes
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KS § 103 forts
Jäv
Lena Wallentheim, s, och Urban Widmark, m, deltar på
grund av jäv inte i handläggningen och beslutet i ärendet.
Margareta Sundin tjänstgör för Lena Wallentheim.
_____
KS AU 2008-04-30 § 137
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007.

____________________
Sänt till:
AV Media Skåne

Justering

DR

SK

MK
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§ 89

Inventariemedel till Söderparkskolan i Vinslöv
Dnr 2008/363

041

Kommunfullmäktiges beslut
-

700 000 kronor anvisas till barn- och utbildningsförvaltningen för inventarier till Söderparkskolan.
Medlen omdisponeras från byggnadsinvesteringsanslaget
till barn- och utbildningsnämndens inventarieinvesteringsbudget för 2008.

Beskrivning av ärendet
För inventarier till Söderparkskolan budgeterade Barn- och
utbildningsförvaltningen 2 000 000 kronor i budget 2008
baserade på framtagna prisuppgifter vid det tillfället.
När avrop skulle göras visade det sig att inventarierna kostar 3 000 000 kronor. Förvaltningen kan själv finansiera
300 000 kronor. 700 000 kronor fattas.
Barn- och utbildningsförvaltningen begär i samråd med
nämndsordföranden att nämnden får ytterligare 700 000
kronor i anslag.
_____

Justering

DR

SK

MK
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KS 2008-06-09, § 108
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

700 000 kronor anvisas till barn- och utbildningsförvaltningen för inventarier till Söderparkskolan.
Medlen omdisponeras från byggnadsinvesteringsanslaget till
barn- och utbildningsnämndens inventarieinvesteringsbudget för 2008
_____
KS AU 2008-05-07 § 147
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

700 000 kronor anvisas till barn- och utbildningsförvaltningen för inventarier till Söderparkskolan.
Medlen omdisponeras från byggnadsinvesteringsanslaget
till barn- och utbildningsnämndens inventarieinvesteringsbudget för 2008.

____________________
Sänt till:
Bun
ek

Justering

DR

SK

MK
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§ 90

Bad i Hässleholms tätort
Dnr 2008/451

822

Kommunfullmäktiges beslut
-

Ärendet återremitteras.

Yrkanden
Karin Axelsson, m, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Jönsson, sd, yrkar återremiss av ärendet. Han anför
följande: ”Utan att få något som helst underlag i förväg förväntas det från den styrande alliansen att man på sittande
möte tar ställning i en så viktig fråga som var ett bad i
Hässleholms tätort skall placeras. Man har tydligen helt missat att en stor del, sannolikt en majoritet av Hässleholmarna, vill behålla och rusta upp Qpoolen. Hur man
hanterat ärendet är ur demokratihänseende skrämmande
och förfarandesättet påminner om en bananrepubliks.
Sverigedemokraterna vill i första hand se ett konkret kostnadsförslag på ett nybyggt badhus eller ett stort badland
och jämföra detta med ett renoverat Qpoolen. Skulle det
visa sig allt för ekonomiskt ofördelaktigt med ett renoverat
Qpoolen skall ett nytt badhus förläggas så centralt som
möjligt, var detta kan bli aktuellt måste givetvis utredas
grundligt och inte få papper utlagda till sittande möte. Dock
anser vi garnisonsalternativet som uteslutet.”
Per-Åke Purk, v, yrkar avslag.
Tommy Nilsson, s, yrkar återremiss av ärendet. I detta instämmer Thomas Rasmusson, s.
Justering

DR

SK

MK
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KF § 90 forts
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 19.50-20.00 och 20.15-20.25.
Ingrid Nyman, s, utgår. Gun-Viol Backlund, s, tjänstgör.
Bo-Anders Thornberg, m, yrkar återremiss av ärendet. Till
detta yrkar Tommy Nilsson, s, bifall.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på återremissyrkandet och finner det bifallet.
Reservation
Tobias Adersjö, mp, anmäler att miljöpartiets ledamöter inte
deltar i beslutet.
Beskrivning av ärendet
I budget 2008 fick kommunstyrelsen följande uppdrag i särskilda anvisningarna: ”Styrelsen skall tillse att förslag avseende ny- eller om-/tillbyggnad av badanläggning i Hässleholm kan föreläggas för beslut i kommunfullmäktige under
första halvåret 2008.”
I budget 2007 och 2006 fanns inget nämnt om badet. I
2005 och 2004 års budget angavs under fritidsnämnden att
”Nämnden skall utreda förutsättningarna för extern huvudman för ägande och drift av Qpoolen.”
Utöver dessa beslut har följande gjorts:
2007-04-18 lade kommunstyrelsens arbetsutskott tekniska
nämndens redovisning av utredning och kalkyl för underhållsåtgärder avseende simdelen i Qpoolen till handlingarna.
Underhållet kostnadsberäknades till 23 500 000 kronor.
2005-11-12 § 82 redovisade tekniska nämnden sammanställning av behovet för energisparåtgärder och Qpoolens
underhållsbehov och begärde medel för energisparprojektet

Justering

DR
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KF § 90 forts
2004-11-26 inkom en förstudie avseende finansiering och
extern drift av Qpoolenprojektet. Studien utfördes av
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.
Fritidsnämnden godkände 2002-06-12 § 84 ombyggnadsförslag för Qpoolens bad och översände det till kommunstyrelsen med hemställan om fortsatt projektering och finansiering.
Thomas Hallgren, Kommunförbundet, har redovisat faktorer
som påverkar ställningstagandet.
Överväganden som krävs
Det krävs ställningstaganden om placeringen för att påbörja
arbetet med att få ett fungerande bad i Hässleholms tätort.
_____
KS 2008-06-09, § 109
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

Inriktningen för det fortsatta arbetet med bad i Hässleholms tätort ska vara att ombyggnad av badet i Qpoolen
inte är aktuellt.
Utredningen ska fortsätta med inriktning på placering enligt alternativen Österås idrottsområde respektive Garnisonsområdet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast återkomma
till kommunfullmäktige med utredning av de alternativa
förslagen till placering.

Yrkanden
Per-Åke Purk, v, och Patrik Jönsson, sd, yrkar återremiss av
ärendet.

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes
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KS § 109 forts
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras och finner att det ska avgöras
idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera
ärendet röstar nej.
13 ja-röster och 2 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Bo-Anders Thornberg, m, Lars Olsson, c,
Tommy Nilsson, s, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, LarsGöran Wiberg, c, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp,
Torsten Ising, fv, Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s, Irene
Nilsson, s, Rune Stensby, s.
Följande röstar nej: Per-Åke Purk, v och Patrik Jönsson, sd.
Därefter ställer ordföranden proposition på ärendet i sakfrågan och finner det bifallet.
Reservation
Per-Åke Purk, v, och Patrik Jönsson, sd, reserverar sig till
förmån för återremissyrkandet.
____________________
Beslut till:
ek
fn

Justering
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§ 91

Återremitterat ärende angående organisation
för servicetjänster
Dnr 2007/717

001

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utredningen
gällande enhet för servicetjänster med nedanstående kriterier som utgångspunkt;
-

-

-

-

-

Justering

DR
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Kommunfullmäktige ställer sig i princip bakom att
kommunal service av kategori A, med undantag av kommunens kostverksamhet, samlas under tekniska nämnden i enlighet med intentionerna i rapporten.
Förslaget i rapporten om att överföra ansvaret för
verksamhetslokaler på Hässleholmsbyggen AB är i nuläget inte aktuellt och ska därför inte omfattas av uppdraget.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i detalj utarbeta förslag till utformning av tekniska nämndens ansvarsområde att redovisas till kommunfullmäktige för slutligt
godkännande under hösten 2008.
Kommunstyrelsen skall samtidigt redovisa vilka delar av
verksamheten, inom det föreslagna ansvarsområdet för
tekniska nämnden, som styrelsen finner lämpliga för alternativ driftform samt presentera förslag till genomförande av sådan.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån ovannämnda
förslag göra en konsekvensbedömning vilken bland annat
ska belysa frågor gällande anställningsförhållanden och
ekonomi.

Utdraget bestyrkes
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KF § 91 forts
Yrkanden
Bo-Anders Thornberg, m, yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med ändringen att beslutet inleds med orden ”Kommunstyrelsen får i uppdrag …..”. I detta instämmer Urban
Widmark, m, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, och
Karin Axelsson, m.
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Det gör även Patrik Jönsson, sd, Per-Åke Purk, v, Irene
Nilsson, s, Lena Nilsson, s, Thomas Rasmusson, s, Rolf
Delcomyn, s, Benny Petersson, s, och Helene Frick, mp.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels Bo-Anders Thornbergs, m, yrkande och dels
Tommy Nilssons, s, avslagsyrkande och finner Bo-Anders
Thornbergs yrkande bifallet.
Votering begärs.
För att få ett motförslag i voteringen ställer ordföranden
proposition på bifall till dels kommunstyrelsens förslag och
dels avslagsyrkandet och finner avslagsyrkandet utsett till
motförslag i huvudvoteringen.
Följande voteringspropositon godkänns: ”Den som stöder
Bo-Anders Thornbergs, m, yrkande röstar ja. Den som stöder avslagyrkandet röstar nej.” 33 ja-röster och 28 nejröster avges. (Se bilaga Kf § 91).
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig skriftligt.
Vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas
ledamöter reserverar sig, samtliga till förmån för sina
respektive yrkanden.
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KF § 91 forts
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt 2007-10-31, § 197 bland annat att
ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av samtliga förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter som
kan vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för servicetjänster.
Kommunfullmäktige beslöt 2007-11-28, § 135 (budget), att
i de särskilda anvisningarna till kommunstyrelsen ge styrelsen i uppdrag att utreda och samla alla frågor kring strategisk planering och hållbar utveckling på kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen beslöt 2008-05-14, § 105, ge kommunchefen uppdrag om fortsatt utredning beträffande den del
av ärendet som gäller strategisk funktion på kommunledningskontoret.
Kommunfullmäktige beslöt 2008-05-26, § 77, att återremittera den del av ärendet som gäller bildande av enhet för
servicetjänster till kommunstyrelsen.
____
KS 2008-06-09, § 110
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
Kommunstyrelsen och kommunchefen får i uppdrag att fortsätta utredningen gällande enhet för servicetjänster med
nedanstående kriterier som utgångspunkt;
-

Justering

DR
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Kommunfullmäktige ställer sig i princip bakom att
kommunalservice av kategori A, med undantag av kommunens kostverksamhet, samlas under tekniska nämnden i enlighet med intentionerna i rapporten.
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KS § 110 forts
-

-

-

Förslaget i rapporten om att överföra ansvaret för
verksamhetslokaler på Hässleholmsbyggen AB är i nuläget inte aktuellt och ska därför inte omfattas av uppdraget.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i detalj utarbeta förslag till utformning av tekniska nämndens ansvarsområde att redovisas till kommunfullmäktige för slutligt
godkännande under hösten 2008.
Kommunstyrelsen skall samtidigt redovisa vilka delar av
verksamheten, inom det föreslagna ansvarsområdet för
tekniska nämnden, som styrelsen finner lämpliga för
alternativ driftform samt presentera förslag till genomförande av sådan.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån ovannämnda
förslag göra en konsekvensbedömning vilken bland annat
ska belysa frågor gällande anställningsförhållanden och
ekonomi.

Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på framlagt förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller
framlagt förslag röstar ja. Den som vill avslå det röstar nej.
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Bo-Anders Thornberg, m, Lars Olsson, c,
Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lars-Göran Wiberg, c,
Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, Torsten Ising, fv.
Följande röstar nej: Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s,
Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, Rune Stensby, s, Tommy
Nilsson, s, Patrik Jönsson, sd.
____________________
Beslut till:
samtliga förvaltningar
Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-09

Sid
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§ 92

Avsägelse från Lars Olsson
Dnr 2008/446

102

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet remitteras till valberedningen för handläggning.
- Avsägelsen godkänns.
Beskrivning av ärendet
Kommunalrådet Lars Olsson, c, avsäger sig sina uppdrag
från 2008-10-01.
Uppdragen är följande:
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Vice ordförande i Hibab
Vice ordförande i krisledningsnämnden
Ersättare i valberedningen
Ombud i Kommunförbundet Skåne
________________
Beslut sänt till
LO

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-09

Sid
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§ 93

Motion angående bättre skyltning i
Hässleholm
Dnr 2008/426

101

Kommunfullmäktiges behandling
-

Anmälan görs att en motion angående bättre skyltning i
Hässleholm inlämnad av Mikael Björklund, fv, remitterats
till tekniska nämnden.

Beskrivning av ärendet
Mikael Björklund, fv, har inlämnat en motion gällande förbättring av skyltning till olika anläggningar och sevärdheter i
Hässleholm.
Bilaga. Motionen
______________
Beslut sänt till

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-09

Sid
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§ 94

Motion angående nolltolerans mot gatuvåldet
Dnr 2008/441

101

Kommunfullmäktiges behandling
-

Anmälan görs att en motion angående nolltelerans mot
gatuvåldet inlämnad av Irene Nilsson, s och Rolf
Delcomyn, s, remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) och barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Irene Nilsson, s, och Rolf Delcomyn, s, har inlämnat en motion gällande nolltelerans mot gatuvåldet.
Bilaga. Motionen
__________________
Beslut sänt till

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-09

Sid
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§ 95

Anmälningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna:
Dnr 2008/293
214
Beslut från länsstyrelsen daterat 27/5 angående prövning
enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen att prövning av byggnadsnämndens beslut att häva detaljplan för del av Strandböke 8:1 m.fl, Hässleholms tätort inte skall ske.
Dnr 2008/139
042
Årsredovisning Stiftelsen Bjärnum-Hus
Protestlistor angående alternativa driftsformer inom kommunens verksamhet
Sven-Erik Andersson tackar för uppvaktningen på bemärkelsedagen
Berit Wirödal tackar för uppvaktningen på högtidsdagen.

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-06-09

Sid

26

Sommarhälsning
Douglas Roth tillönskar kommunfullmäktige, tjänstemän och
tekniker en skön sommar.
Vice ordförande Lena Wallentheim tillönskar ordföranden och
hans familj en skön sommar.

Justering

DR

SK

MK

Utdraget bestyrkes

