SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-06-21
Plats och tid

1

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 18.30-20.05

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Per-Gunnar Andersson,
Marianne Littke, Madlén Sjögaard §§ 95-102, Anita Johannesson §§ 104-111, Barbro Fredman,
Hans Wendel, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas Roth, Kerstin Andersson, Gunnel
Persson, Johan Schiff, Kjerstin Ulfvik Jonasson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Anders Åström,
Karin Axelsson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson, Stig Hansson, Axel Axelsson, Pär Palmgren,
Irene Nilsson, Per-Åke Purk, Kerstin Rittbo, Rolf Persson, Lena Wallentheim, Gösta Johansson,
Eva-Marie Lidén, Connie Asterman, Lars Lindbeck, Johan Berglund, Per-Ingvar Önnevik, Torsten
Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita Peterson, Lars Johnsson, Rolf
Delcomyn, Thomas Rasmusson, Hans Tosteberg, Margareta Axelsson, Jan Nilsson, Christer
Ruderstam, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed, Nils Oscarsson, Sol-Britt Erlandsson,
Lena Axelsson, Birger Ohlsson, Birgitta Tuvesson och Zidon Kristensson.

Ersättare
Övriga deltagande

Se nästa sida
Kanslichef Per Hildingson och kommunsekreterare
Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Barbro Bengtsson och Margareta Axelsson
Jan Nilsson och Christer Ruderstam

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2004-06-30, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Tommy Nilsson

Justerare

Barbro Bengtsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2004-06-21

Anslagsdatum

2004-07-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering

TN

BB

MA

Paragrafer 95-111

Margareta Axelsson

Anslagets nedtagande 2004-07-28

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-06-21

Sid

2

Ersättare
Roland Persson, Leif Nilsson, Sven-Inge Persson, Erik Berlin, Christina Hofvander, Sven Jönsson,
Erik Norrgran, Anita Johannesson, Bengt Troedsson, Urban Widmark, Johan Barnekow, LarsGöran Wiberg, Jörgen Johansson, Lennart Pettersson, Inger Johansson, Eskil Engström, Gunnel
Gustavsson, Anna Gustavsson, Christer Stensson, Bodil Gustafsson-Larsson, Joakim Wendel,
Niklas Grundström och Richard Aagren.

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2004-06-21

Sid

3

Allmänhetens frågestund
Före uppropet hålls allmänhetens frågestund. Ordföranden
går igenom ordningsregler för handläggningen av frågorna.
Frågorna handläggs enligt följande:

Justering

TN

BB

MA

1.

Fråga av Uno Håkansson angående gång- och cykelled
mellan byn och strandområdet kring sjön.
Bengt Andersson besvarar frågan. Nuvarande väg är till
för gång, cykel och bilar. Uno Håkansson kommenterar
svaret med att gång- och cykeltrafikanter är alltför
oskyddade tillsammans med bilar. Bengt Andersson
menar att hastigheten bör beivras istället.

2.

Fråga av Åsa Isaksson angående sommarsimskola. Fritidsnämndens ordförande Ingrid Nyman besvarar frågan. Hon meddelar att i Hässleholm klarar 95% av barnen av att simma 200 meter. Åsa Isaksson kommenterar svaret. Ingrid Nyman svarar.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-06-21

Sid

4

Information
Kf 2004-06-21, § 95
Efter uppropet informerar miljöchefen Sven-Inge Svensson,
efter godkännande av kommunfullmäktige, om miljöbokslutet 1993-2003.

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-06-21
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Dnr 2004.359

101

Fråga angående vilka hotell som får användas vid tjänsteresor
Kf 2004-06-21, § 96
Johan Schiff medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Enligt ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, finns det i dagsläget över 200 porrfria hotell i Sverige. De flesta av dessa listar de i sin katalog ”Boka
porrfritt” som har skickats ut till alla Sveriges kommuner. I
Hässleholm har vi till exempel Hotel Göingehof. För det
mesta finns alltså möjligheten att boka hotellrum som inte
tillhandahåller pornografi. Flera svenska kommuner har redan tagit beslut om att alltid boka porrfritt när tjänstemän
är på resa.
Självklart vill jag inte anklaga kommunens tjänstemän för
något, men för mig är det en självklarhet att kommunen
använder sin konsumentmakt för att handla så bra produkter som möjligt. Genom att boka porrfritt ser vi till att inte
stödja porrindustrin samtidigt som vi sätter press på hotellen för att ta bort porren.
Därför vill jag fråga Bengt Andersson:
- Har kommunen någon policy för bokning av porrfria hotell
vid tjänsteresor?
- Om inte: Kan du tänka dig att införa en sådan policy?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Johan Schiff tackar för svaret.

Beslut till
Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-06-21
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Dnr 2004.283

041

Fastställande av tekniska nämndens investeringar 2004
Ks au 2004-05-12, § 166
Tekniska kontoret har i samråd med ekonomikontoret reviderat tidigare upprättad investeringsplan. Denna plan avser
perioden 2004-2009.
Klockaregårdens tidplan har ändrats. Ombyggnaden av
Tyringe skolor kan dröja. Dessa båda objekt ska klarläggas
innan de åter kan fastställas i investeringsplanen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa investeringsplanen för 2004, med undantag av
Klockaregården och Tyringe skola, samt
att ge starttillstånd för objekten i investeringsplanen.
______
KS 2004-05-26, § 74
Kommunstyrelsen beslutar
att ge starttillstånd för objekten i investeringsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att fastställa investeringsplanen för 2004, med undantag av
Klockaregården och Tyringe skola.
______

Beslut till
Tekniska nämnden

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kf 2004-06-21, § 97
Bengt Andersson yrkar att beslutet ska vara att fastställa
investeringsplanen för 2004, med undantag av Klockaregården och Bjärnums skola.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Bengt Anderssons yrkande och finner Bengt
Anderssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa investeringsplanen för 2004, med undantag av
Klockaregården och Bjärnums skola.

Beslut till
Tekniska nämnden

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2004-06-21
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Dnr 2004.213

253

Försäljning av del av Gäddastorp 4:5, Pukehus
Ks au 2004-05-12, § 171
Exploateringsavdelningen har infordrat anbud på försäljning
av del av Gäddastorp 4:5, Pukehus, för hästgårdsändamål.
Högsta anbud, 1 353 000 kronor, har avlämnats av Susanne
och Bengt-Inge Schölin, Norregatan 27, Hässleholm.
Ks au har vid sammanträde 2004-04-14, § 125, beslutat att
anta av Susanne och Bengt-Inge Schölin avlämnat anbud,
samt uppdragit åt exploateringsavdelningen att upprätta
köpeavtal. Exploateringsavdelningen har upprättat köpeavtal. Överenskommelse om hästhållning har under hand
träffats med Susanne och Bengt-Inge Schölin.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att försälja del av Gäddastorp 4:5, Pukehus, till Susanne och
Bengt-Inge Schölin, Norregatan 27, Hässleholm, för en köpeskilling om 1 353 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtalet.
______
KS 2004-05-26, § 75
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2004-06-21

Sid
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Kf 2004-06-21, § 98
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja del av Gäddastorp 4:5, Pukehus, till Susanne och
Bengt-Inge Schölin, Norregatan 27, Hässleholm, för en köpeskilling om 1 353 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtalet.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-06-21
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Dnr 2004.292

253

Försäljning av del av Hässleholm 88:16, område Hassellunden
Ks au 2004-05-12, § 172
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till köpeavtal
avseende försäljning av del av Hässleholm 89:16 inom område Hassellunden, med Göinge Bygg & Fastighets AB.
Markområdet omfattar ca 13 400 kvm.
Området planeras bebyggas med sju bostadshus, marklägenheter, för uthyrning. Varje bostadshus omfattar tre lägenheter, varav två 3-rumslägenheter och en 2-rumslägenhet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att försälja ett markområde om ca 13 400 kvm av Hässleholm 89:16 till Göinge Bygg & Fastighets AB för en köpeskilling om 1 600 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtalet.
______
KS 2004-05-26, § 76
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kf 2004-06-21, § 99
Fastighetsbeteckningen skulle varit 88:16.
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja ett markområde om ca 13 400 kvm av Hässleholm 88:16, till Göinge Bygg & Fastighets AB för en köpeskilling om 1 600 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtalet.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2004-06-21
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Dnr 2004.291

253

Försäljning av del av Hässleholm Finja Mölleröd 2:6
Ks au 2004-05-12, § 173
Exploateringsavdelningen har träffat överenskommelse med
Göinge Bygg och Fastighets AB avseende bolagets förvärv
av byggnader och mark inom Hässleholms Garnison.
Byggnaderna nr 88 och 89 kommer, enligt köparens intentioner samt kommande detaljplan, att byggas om för bostadsändamål.
Byggnad 315 är uthyrd som kontor varvid köparen på tillträdesdagen övertager kommunens rättigheter och skyldigheter enligt gällande hyresavtal.
Inom det försålda området finns den transformatoranläggning från vilken Garnisonen försörjs med elkraft. Lokal för
anläggningen föreslås återförhyras enligt upprättat hyresavtal.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överlåtelse samt hyra enligt upprättade handlingar varigenom kommunen dels överlåter tre områden till
Göinge Bygg och Fastighets AB, dels hyr lokal för befintlig
transformator.
______

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS 2004-05-26, § 77
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-06-21, § 100
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överlåtelse samt hyra enligt upprättade handlingar varigenom kommunen dels överlåter tre områden till
Göinge Bygg och Fastighets AB, dels hyr lokal för befintlig
transformator.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.372
Dnr 2001.465

003
003

Fastställande av reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter
Ks au 2002-10-16, § 309
Ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna har
föreslagits beträffande dels alkoholförtäring och dels hundar
på badplatser.
Miljönämnden har yttrat sig i ärendet enligt § 217, tekniska
nämnden enligt §§ 104/01, 9/02 och 53/02 och fritidsnämnden § 142.
Kommunledningskontoret har upprättat ett PM i frågan och
föreslår viss ändring.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ändra de lokala ordningsföreskrifterna på så sätt att till
§ 11 fogad karta får bilagd utformning, samt
att, med hänvisning till av Fritidsnämnden föreslagna åtgärder, inte ändra de lokala ordningsföreskrifterna i övrigt.
______
./. Bilaga t.o.m. KF.

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes
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Ks 2002-10-30, § 145
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
./. Bilaga.
Kf 2002-11-25, § 181
Kommunfullmäktige godkänner att ärendet delas upp i de
två olika att-satserna.
Lars Arvidsson yrkar återremiss beträffande 2:a att-satsen.
Ordföranden ställer proposition beträffande 1:a att-satsen,
på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Ordföranden ställer beträffande 2:a att-satsen proposition
på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall
återremitteras och finner att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra de lokala ordningsföreskrifterna på så sätt att till
§ 11 fogad karta får bilagd utformning, samt
att ärendet beträffande hundar vid badplatser skall återremitteras till kommunstyrelsen.
./. Bilaga
______
Ks au 2004-05-12, § 177
Med hänvisning till tidigare PM i ärendet från hösten 2002
och fritidsnämndens beslut 2001-11-21 och 2004-03-17,
miljönämndens beslut § 217/2004 föreslås ny formulering
beträffande de lokala ordningsföreskrifternas § 15 i det fall
hundar inte får vistas på allmänna badplatser under bad

Justering

TN

BB

MA
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-06-21

Sid

16

Ks au § 177 forts
säsong men tillåtas under annan tid och § 20 i det fall hästar inte heller får vistas på badplats samma tid.
De lokala ordningsföreskrifternas syfte är att upprätthålla
ordningen. Av denna anledning föreslås att den tid som
hundar och hästar inte får vistas på badplats bör vara den
då människor i större omfattning vistas på angivna badplatser. Tiden är densamma som andra kommuner använder.
Miljönämnden har föreslagit att förbudet skulle avse bad på
grund av föroreningsrisken. Förslaget som nu ligger har
framtagits med syftet att vara stöd för att upprätthålla den
allmänna ordningen. Därför innefattar det att det är vistelsen på badplatsen som inte är tillåten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ändra de lokala ordningsföreskrifterna beträffande § 15
och § 20 enligt upprättat förslag.
______
KS 2004-05-26, § 78
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att ändra de lokala ordningsföreskrifterna beträffande § 15
och § 20 enligt upprättat förslag, med tillägget att Pickelsjön
i Vittsjö även ska ingå.
______

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes
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Kf 2004-06-21, § 101
Robin Gustavsson yrkar bifall till förslaget och att fritidsnämnden skall få i uppdrag att markera de allmänna badplatserna. Torsten Ising yrkar detsamma.
Johan Schiff yrkar avslag på förslaget till ändring av de lokala ordningsföreskrifterna.
Ordföranden ställer med fullmäktiges godkännande först
proposition på dels bifall och dels avslag på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Därefter ställer han proposition på Gustavssons tilläggsyrkande om att badplatserna skall märkas ut och finner det
bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra de lokala ordningsföreskrifterna beträffande § 15
och § 20 enligt upprättat förslag, med tillägget att Pickelsjön
i Vittsjö även ska ingå, samt
att uppdra åt Fritidsnämnden att utmärka avgränsningen av
de olika allmänna badplatserna.

Beslut till
Kommunal författningssamling
Kommunledningskontoret
Länsstyrelsen + brev + ordnföreskr
Miljö + ordnföreskr

Justering

TN
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MA

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.325
Dnr 2004.326

042
042

Budgetuppföljning per 2004-04-30
KS 2004-05-26, § 82
Budgetuppföljning per 2004-04-30 har upprättats.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga uppföljningen till handlingarna.
______
Kf 2004-06-21, § 102
Därutöver har även kvartals- och tertialuppföljning per
2004-04-30 för de kommunala bolagen förelagts kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga uppföljningarna till handlingarna.

Beslut till

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes
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Taxa för besöksavgift vid familjerådgivningen
Kf 2004-06-21, § 103
Ärendet utgick eftersom kommunstyrelsen inte lagt något
förslag.

Besllut till

Justering

TN
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MA

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2004-06-21

20

Dnr 2004.374

253

Angående försäljning av del av Hässleholm Finja Mölleröd
2:9, byggnaderna 59 och 60
Ks au 2004-06-16, § 231
Förslag till köpeavtal har upprättats innebärande att kommunen till Niclas Svensson överlåter byggnader och mark
inom Hässleholms Garnison för en köpeskilling om
2 000 000 kronor. Byggnaderna utgöres av f.d. stridsvagnsgarage utförda i betong. De omfattar ca 2 000 kvm och utgöres till största delen av rena garageytor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överlåtelse av del av Hässleholm Finja Mölleröd 2:9 till Niclas Svensson enligt villkor i upprättat köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga överlåtelsehandlingar.
______
KS 2004-06-16, § 97
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes
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Kf 2004-06-21, § 104
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överlåtelse av del av Hässleholm Finja Mölleröd 2:9 till Niclas Svensson enligt villkor i upprättat köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga överlåtelsehandlingar.

Beslut till

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr 2004.369

041

Personalkontoret – Tilläggsanslag avseende drift av nya PAsystemet
Ks au 2004-06-16, § 214
Personalkontoret har en kostnadsram för drift av PA-systemet på ca 1,8 mnkr. Beloppet motsvarar den kostnad personalkontoret hade för det gamla systemet från TietoEnator.
Kostnadsramen på 1,8 mnkr skall täcka kostnader för lokal
drift, programhyra, kundstöd och kapitalkostnader, men
även till att implementera och sprida användningen av systemet på lokal nivå till andra förvaltningar.
I år beräknas systemdriften kosta ca 3,7 mnkr, varav kapitalkostnaderna svarar för 1,7 mnkr.
Personalkontoret bedömer det inte som möjligt att klara
kostnadsökningen inom sin egen budgetram.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att tillföra personalkontoret 1 746 000 kronor som kompensation för kapitalkostnader avseende PA-systemet,
att kompensationen skall utgöra anslagstyp 1,
att finansiera anslaget med 1 000 000 kronor ur kommunfullmäktiges och 746 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt
att medelsbehovet skall beaktas i budget för 2005.
______

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS 2004-06-16, § 94
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-06-21, § 105
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra personalkontoret 1 746 000 kronor som kompensation för kapitalkostnader avseende PA-systemet,
att kompensationen skall utgöra anslagstyp 1,
att finansiera anslaget med 1 000 000 kronor ur kommunfullmäktiges och 746 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt
att medelsbehovet skall beaktas i budget för 2005.

Beslut till
Personalkontoret

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.357

102

Val av ledamot i valberedningen
Kf 2004-06-01, § 86
Thomas Rasmusson, mp, har avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet av ledamot.
______
Kf 2004-06-21, § 106
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i valberedningen utse Christer Stensson, mp,
Finjagatan 12 B, 281 50 Hässleholm, samt
att till ersättare utse Johan Schiff, mp, Maglegatan 27,
281 33 Hässleholm.

Beslut till
Vlbn
Pk
CS
JS
Troman

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-06-21
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Dnr 2004.277

102

Val av ersättare i tekniska nämnden
Kf 2004-04-26, § 73
Birgitta Tuvesson, m, har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden fr.o.m. 2004-07-01.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______
Kf 2004-06-01, § 88
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
Kf 2004-06-21, § 107
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till
TN
Troman

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-06-21
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Dnr 2004.277

102

Val av ersättare i Kommunalförbundet AV Media Skåne
Kf 2004-04-26, § 74
Birgitta Tuvesson, m, har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunalförbundet AV Media Skåne fr.o.m.
2004-07-01.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______
Kf 2004-06-01, § 89
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
Kf 2004-06-21, § 108
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i Kommunalförbundet AV Media Skåne utse
Susanne Rönnefeldt Berg, m, Ringarevägen 4, 280 23 Hästveda.

Beslut till
Kommunalförb AV Media Skåne
SRB
Troman

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-06-21
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Dnr 2004.284

102

Val av ledamot i kulturnämnden
Kf 2004-06-01, § 90
Nils Bergkvist, fv, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen,
att till ledamot utse Malin Nilsson, fv, Grantinge Pl 5167,
281 91 Hässleholm,
att bordlägga valet av ersättare.
______
Kf 2004-06-21, § 109
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i kulturnämnden utse Christer Hällefors, fv,
Vallgatan 10, 281 31 Hässleholm.

Beslut till
Kn
CH
Pk
Troman

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-06-21
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Dnr 2004.360

101

Motion angående ökad insamling av burkar och flaskor
Kf 2004-06-21, § 110
Anmäles att en så lydande motion av Johan Schiff remitterats till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och Hässleholms Renhållare AB:
”Sedan 1970-talet har människor i väst blivit mycket mer
medvetna om människans påverkan på naturen. Vår livsstil
påverkar naturen på ett negativt sätt. Trots den ökande
kunskapen om vår miljö fortsätter förstöringen av planeten.
Naturresurser utvinns på ohållbart sätt och landområden
exploateras med utrotning av djur och växter som följd.
Den samlade vetenskapen inom området för hållbar utveckling är överens om att återvinning av utvunna naturresurser är avgörande för att miljön skall kunna räddas och
kretsloppet fungera. I Hässleholm görs omfattande åtgärder
för att öka återvinningen och förbättra miljön.
Sverige är ledande vad gäller återvinning av PET-flaskor och
aluminiumburkar. Mycket tack vare en sträng lagstiftning
och väl fungerande pantsystem. Dessvärre sjunker antalet
insamlade flaskor och burkar. Många slängs blad soporna.
Ett sätt att förändra detta är att varje offentlig soptunna och
papperskorg i vår kommun har en särskild behållare för
burkar och flaskor som det är pant på. Behållaren skall
kunna vara ”öppen” med möjlighet för ”burksamlare” att
kunna tömma. Om behållarna inte töms av enskilda bör
kommunen kunna tömma och panta.
Därför yrkar jag att Hässleholms kommun sätter upp särskilda behållare för pantflaskor och burkar vid offentliga
soptunnor och papperskorgar.”
Beslut till

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-06-21

Sid

29

Anmälningar
Kf 2004-06-21, § 111
Dnr 2004.378
102
Beslut från länsstyrelsen vari utvisas att Maria Larsson, mp,
utsetts som ledamot efter Thomas Rasmusson och Helene
Sigfridsson, mp, till ersättare i kommunfullmäktige.
Dnr 2001.619
214
Beslut från länsstyrelsen att avslå överklagande i fråga om
detaljplan för Hästveda sågverk.
Årsredovisning för Stiftelsen Bjärnum-Hus vilken tillställts
ledamöter och ersättare.

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-06-21

Sid

30

Sommarhälsning
Ordföranden tillönskar kommunfullmäktige en trevlig sommar.
Arne Elowson tillönskar Tommy Nilsson en trevlig sommar.

Justering

TN

BB

MA

Utdraget bestyrkes

