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Ersättare
Gun-Viol Backlund, Andreas Dahlberg, Agneta Söderberg, Leif Jannerstig, Ulrika Johannesson,
Roman Koziol, Annelie Cederberg, Sven Jönsson, Johan Barnekow, Kenneth Aronsson, Bo Anders
Friberg, Bengt Troedsson, Madlén Sjögaard, Göran Blomberg, Eva Persson, Mari-Ann Sandin
Bäckestrand, Inge Hallabro, Gunnel Brännström, Helene Frick, Christer Jönsson, Hans Wendel,
Elisabeth Friberg och Niklas Grundström.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 102

Fråga angående allaktivitetshuset på
Ljungdala
Dnr 2007/625

101

Kommunfullmäktiges behandling
-

Per-Åke Purk, v, medges ställa en fråga till
kommunstyrelsens ordförande angående allaktivitetshus
på Ljungdala.
Bo-Anders Thornberg, m, besvarar frågan.
Per-Åke Purk tackar för svaret.

Beskrivning av ärendet
Per-Åke Purk, v, ställer en fråga om när byggandet av allaktivitetshuset på Ljungdala kan tänkas komma igång nu när
detaljplanen är antagen.
Bilaga. Frågan
__________________
Beslut sänt till

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 103

Interpellation angående alltmer utbrett alkohol- och narkotikamissbruk
Dnr 2007/577

101

Kommunfullmäktiges behandling
- Socialnämndens ordförande Robin Gustavsson, kd,
besvarar interpellationen.
- Thomas Rasmusson, s, tackar för svaret.

Beskrivning av ärendet
- Thomas Rasmusson, s, har ställt en interpellation till
socialnämndens ordförande Robin Gustavsson angående
det alltmer utbredda alkohol- och narkotikamissbruket
bland unga.
Han frågar följande:
”Hur upplever du och socialnämnden missbrukssituationen i
Hässleholms kommun?
Vilka arbetsuppgifter har den drogförebyggande samordnaren?
Tänker socialnämnden ta nya initiativ för att motverka och
förhindra missbruk av alkohol och droger?”
I diskussionen deltog ett tiotal ledamöter.
_____

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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KF 2007-08-27, § 99
Kommunfullmäktiges behandling
- Interpellationen om alltmer utbrett alkohol- och
narkotikamissbruk får ställas.
- Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Bilaga. Interpellationen + svar
__________________

Beslut sänt till

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 104

Interpellation till miljönämndens ordförande
om hur kommunen bedriver strategiskt miljömålsarbete
Dnr 2007/580

101

Kommunfullmäktiges behandling
-

Miljönämndens ordförande Rolf Tronäss, m, besvarar
interpellationen.
Peter Groth debatterar frågan.

Beskrivning av ärendet
Peter Groth, mp, har ställt en interpellation till miljönämndens ordförande om hur kommunen bedriver strategiskt
miljömålsarbete.
Han frågar följande:
”1. På vilket sätt kommer miljönämndens ordförandes uppfattning i klimatfrågan påverka kommunens klimatarbete?
2. Var och hur menar du att kommunens tjänstemän ska inhämta den kunskap som ska ligga till grund för de beslutsunderlag vi som politiker ska ta ställning till?
3. Anser du att kommunens tjänstemän, som arbetar med
det strategiska klimatarbetet, skrämmer folk om den förestående undergången för att politiker ska ha en orsak att
motivera nya skatter och avgifter?
4. Finns det fler områden eller delmål i kommunens miljömålsarbete än begränsad klimatpåverkan som du inte ställer
dig bakom?”
Ett flertal ledamöter deltar i debatten.
_____

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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KF 2007-08-27, § 100
Kommunfullmäktiges behandling
-

Interpellationen om strategiskt miljömålsarbete får ställas.
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Bilaga. Interpellationen + svar
______________
Beslut sänt till

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 105

Förskoleklass även i Montessoriverksamheten
– Svar på motion
Dnr 2006/651

101

Kommunfullmäktiges beslut
-

Motionen bifalls genom att kommunen ställer sig positiv
till förslaget i motionen om förskoleklass inom kommunens Montessoriverksamhet och uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att utreda behov av lokaler för förskoleklasser och att det läggs in i kommunens långsiktiga
lokalplan.

Beskrivning av ärendet
I en motion 2006-08-24 föreslog Barbro Bengtsson, c, att
Barn- och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att införa
förskoleklasser i hela kommunens Montessoriverksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 10/2007 uttalat
sig positiv till motionärens förslag och föreslår att Hässleholms Montessorigrundskolas behov av lokaler utreds och
läggs in i kommunens långsiktiga lokalplan.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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KS 2007-08-29, § 160 B
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen bifalls genom att kommunen ställer sig positiv
till förslaget i motionen om förskoleklass inom kommunens Montessoriverksamhet och uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att utreda behov av lokaler för förskoleklasser och att det läggs in i kommunens långsiktiga lokalplan.

____
KS AU 2007-08-08 § 214
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Motionen bifalls genom att kommunen ställer sig positiv
till förslaget i motionen om förskoleklass inom kommunens Montessoriverksamhet och uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att utreda behov av lokaler för förskoleklasser och att det läggs in i kommunens långsiktiga
lokalplan.

Bilaga. Motionen
____________________
Sänt till:
Bun

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 106

Fler barnomsorgsplatser i Stoby – Svar på
motion
Dnr 2007/240

101

Kommunfullmäktiges beslut
-

-

Motionen besvaras med hänvisning till yttrandet från
Barn- och utbildningsförvaltningen av vilket framgår att
utredning pågår med målet att ny avdelning ska tas i
bruk i Stoby under sommaren 2008.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

Beskrivning av ärendet
I en motion inlämnad 2007-03-23 begär Andreas Dahlberg,
s, och Willy Ohlsson, s, att kommunen ska inrätta cirka 30
stycken nya barnomsorgsplatser i Stoby för att tillgodose
behovet.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig enligt §
91/2007 och besvarar motionen med hänvisning till att
nämnden redan utreder behovet med målsättningen att en
ny avdelning i Stoby ska tas i bruk under sommaren 2008.
Yrkanden
Wiilly Ohlsson tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Även Lars-Göran Wiberg yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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KS 2007-08-29, § 161
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

Motionen besvaras med hänvisning till yttrandet från
Barn- och utbildningsförvaltningen av vilket framgår att
utredning pågår med målet att ny avdelning ska tas i
bruk i Stoby under sommaren 2008.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

_____
KS AU 2007-08-08 § 216
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

-

Motionen besvaras med hänvisning till yttrandet från
Barn- och utbildningsförvaltningen av vilket framgår att
utredning pågår med målet att ny avdelning ska tas i
bruk i Stoby under sommaren 2008.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

Bilaga. Motionen
____________________
Sänt till:
Bun

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 107

Upprustning av P2:s motionsslinga – Svar på
motion
Dnr 2007/404

101

Kommunfullmäktiges beslut
-

Fritidsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen
inkomma med åtgärds- och kostnadsförslag för upprustning av motionsslingan på P2.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

Beskrivning av ärendet
I en motion inlämnad 2007-05-23 föreslår Patrik Jönsson,
sd, och Harald Lind, sd, att motionsslingan på P2 rustas upp
genom att löparbanan höjs och dräneras så att den står klar
till hösten 2007.
Fritidsnämnden besvarar motionen enligt § 54/2007 genom
att hänvisa till yttrande i vilket anges att kostnaden beräknas till 1 miljon kronor och att ärendet föreslås hänskjutas
till budgetberedningen inför budget 2008.
Yrkande
Patrik Jönsson, sd, tackar för svaret och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
_______

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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KS 2007-08-29, § 162
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Fritidsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen
inkomma med åtgärds- och kostnadsförslag för upprustning av motionsslingan på P2.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

_____
KS AU 207-08-08 § 217
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Fritidsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen
inkomma med åtgärds- och kostnadsförslag för upprustning av motionsslingan på P2.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

Bilaga. Motionen
____________________

Sänt till:
Fn
Ek

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 108

Delårsrapport januari-juni 2007 inklusive bolagen – godkännande samt omdisponering av
medel
Dnr 2007/614

042

Kommunfullmäktiges beslut
-

Delårsrapport januari-juni 2007, inklusive bolagen samt
helårsprognos 2007 godkänns.
Anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov ökas
med 15 miljoner kronor. Tillskottet finansieras genom att
budgetera 15 miljoner kronor i ökade skatteintäkter i
form av slutavräkning för 2007.

Ärendebeskrivning
Delårsrapport januari-juni 2007 inklusive bolagen har upprättats. Även helårsprognos har tagits fram.
I samband med att delårsbokslutet upprättats har det kommit en ny prognos för skatteintäkterna. Den innebär att
kommunen kommer att få ca 27 miljoner kronor mer i
skatteintäkter än vad som budgeterats. Ekonomikontoret
föreslår att anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov utökas med 15 miljoner kronor eftersom dessa medel är
slut. För att finansiera detta föreslår ekonomikontoret att 15
miljoner kronor budgeteras i ökade skatteintäkter i form av
sluträkning för 2007.

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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KF § 108 forts
Revisorerna har överlämnat sitt utlåtande avseende delårsrapport 2007 daterat 2007-09-20.
______
KS 2007-09-19, § 170
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Delårsrapport januari-juni 2007, inklusive bolagen samt
helårsprognos 2007 godkänns.
Anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov ökas
med 15 miljoner kronor. Tillskottet finansieras genom att
budgetera 15 miljoner kronor i ökade skatteintäkter i
form av slutavräkning för 2007.

Kommunstyrelsens beslut
-

Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

____________________

Sänt till:
Revisorerna

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-09-24

Sid

16

§ 109

Val av ledamot i socialnämnden
Dnr 2007/558

102

Kommunfullmäktiges beslut
- Leif Jannerstig, s, Ådalsvägen 37, 281 46 Tormestorp, utses till ledamot i socialnämnden.
- Andreas Olsson, s, Stobygatan 18 A, 281 39 Hässleholm,
utses till ersättare.

Beskrivning av ärendet
Roger Hedesand, s, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden p.g.a. tidsbrist.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
KF 2007-08-27, § 98
Kommunfullmäktiges beslut
- Avsägelsen beviljas.
- Valet bordläggs.
__________________
Beslut sänt till
LJ
AO
Sn
Troman
Pk

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 110

Motion angående grön omsorg
Dnr 2007/615

101

Kommunfullmäktiges behandling
- Anmälan görs att en motion inlämnats av Lars-Ivar
Ericson, c, och remitterats till omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Lars-Ivar Ericson, c, har inlämnat en motion om grön omsorg och yrkar att kommunen ser över möjligheterna att
låta dementa, psykiskt och fysiskt funktionshindrade få
komma ut i naturen mera än vad som nu är fallet.
Bilaga. Motionen
________________
Beslut sänt till
ON

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 111

Motion angående buteljerat vatten
Dnr 2007/621

101

Kommunfullmäktiges behandling
- Anmälan görs att en motion inlämnad av Jan Nilsson, c,
remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret).
Beskrivning av ärendet
Jan Nilsson har inlämnat en motion om förpackat vatten,
som serveras vid sammanträden och evenemang och yrkar.
att kommunfullmäktige beslutar att inköpt vatten ska undvikas vid kommunens evenemang och istället tillhandahålla
kranvatten.
Bilaga. Motionen
________________
Beslut sänt till
Ks/klk

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 112

Motion angående utmärkelse till personer som
främjar integrationsarbetet i kommunen
Dnr 2007/626

101

Kommunfullmäktiges behandling
- Anmälan görs att en motion inlämnats av Per-Åke Purk,
v, och remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret).
Beskrivning av ärendet
Per-Åke Purk 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.
Bilaga. Motionen
_________________
Beslut sänt till
Ks/klk

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 113

Motion om anpassning av fullmäktigesalen
Dnr 2007/641

101

Kommunfullmäktiges behandling
- Anmälan görs att en motion inlämnats av Peter Groth,
mp, och remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret).
Beskrivning av ärendet
Peter Groth har inlämnat en motion om att anpassa fullmäktigesalen till sitt ändamål och yrkar att någon form av
bord ordnas eller att man byter lokal för fullmäktigesammanträdena.
________________
Beslut sänt till
Ks/klk

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes
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§ 114

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
-

Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna

Dnr 2007/549
730
Beslut från länsstyrelsen angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut § 77/2007 om höjda taxor och avgifter inom äldreomsorgen – Asta Persson m.fl.
Dnr 2007/549
730
Beslut från länsstyrelsen angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut § 77/2007 om höjda taxor och
avgifter inom äldreomsorgen – Marja Pettersson

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes

