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Sammanträdesdatum

2011-03-09

Plats och tid

Sammanträdesrum L kl. 09.30 - 16.30

Beslutande
Ledamöter

Urban Widmark (M) ordförande
Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande §§ 90-95
Tommy Nilsson (S)
Robin Gustavsson (KD)
Lena Wallentheim (S)
Patrik Jönsson (SO)
Palmgren (M)
Joachim Fors (S)
Douglas Roth (M)
Susanna Kennethsdotter (FV)
Irene Nilsson (S) §§ 90-95
Lars Arvidsson (FP)
Ulf
(SO)
np,a"nnPT (MP)

ersättare

närvarande
Ersättare

Johnsson (M) §§ 96-97, Rune Stensby (S)

Lena Svensson, Cecilia Tornerefelt, Carnilla Lindoff,
Linell, Göran
Månsson, Lars Olsson, Christer Caesar, Klara Holmberg, Harald Lind,
Ernst Herslow.
Kommunchefjohan
Kommunsekreterare Elisabeth
Pär Palmgren

Utses att
plats, tid

Ersättare:

Kommunledningskontoret/
§§ 90 97

Justerade

Underskrifter Sekreterare

.....6.{~~.~4~~~.~ .....

Elisabeth Aidemark

Ordförande

Urban Widmark

Justerare

96-97

Joachim Fors
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ANSLAG/ BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen
Sammanträdesdag
Datum
sätts upp

2011-03-09
11-03-23

Datum då anslaget
tas ner

2011-04-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Elisabeth Aidemark
Datum då
ner
Signatur

2011-
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Diarienummer

2011-03-09

§ 90

Ändring i föredragningslistan
Föredragningslistan

på följande

Ärende 4 "Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma med Kristianstads Airport
AB" utgår.
Ärende 10 "Yttrande över Domstolsverkets promemoria;
framtida yttre
"
..
,'''nrlO
6.
organisationen
vissa tingsrätter" behandlas
Ärende

behandlas

redovisningen är avslutad för

bolag.
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Diarienummer

1-03-09

§ 91

Redovisning av respektive bolags verksamhet och
årsredovisning
för respektive kommunalt
inklusive årsredovisningen och

redovisade 2010
för 2011 enligt nedan.

Kristianstad Airport
med vd Timothy Ayn!s inledde med att presentera 2010
verksamhet, årsredovisningen
2010 och verksamhetsplanen 2011.
Ajournering kl. 10.40
Sammanträdet återupptas kl. 10.55

Hässleholms Vatten
med ordförande Karl-Axel Axelsson och vd Henrik Brink
fortsatte därefter med att presentera bolagets verksamhetside och uppdrag, 10
verksamhet, årsredovisningen för 2010 och verksamhetsplanen 2011.
Ajournering kl. 12.05
Sammanträdet återupptas kl. 13.05

ordförande Thord Johansson
AB Hässleholmsbyggen
vid
uppehållet med att pre:seIlteI 2010
"".,n." .....
och
för 2010.

UIlL'. . .

Stephan Persson tar
verksamhetsplanen 2011

Ajournering kl.
Sammanträdet återupptas kl. 14.00

Hässleholms Industribyggnads AB med ordförande Bo-Anders Thomberg och vd Kent
Johannesson fortsätter därefter
att
bolagets verksamhetside, 2010 års
verksamhet, verksamhets planen 2011 samt årsredovisningen 2010.
Ajournering kl. 14.40
Sammanträdet återupptas kl. 15.00

Hässleholm Miljö AB med
ordförande
Caesar och vd Gunilla Holmberg
tar vid efter uppehållet med att presentera bolagets verksamhets ide, 2010 års
verksamhet och verksamhetsplanen 2011.
Ajournering kl.
Sammanträdet återupptas kl. 16.00
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Diarienummer

2011-03-09
Forts. § 91

Hässleholms
AB med vd Ola Richard och ordförande Pär Palmgren avslutade
redovisningar
att
årsredovisningen
och verksamheten 2010 och verksamhetsplanen

......J;;,""."•.,

Sänt till:
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Diarienummer

2011-03-09
20111163 107

§ 92

Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma 2011 med
Hässleholms Vatten AB
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet:
till beslut beträffande fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
godkänns.
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
tiden
2010-01-01-2010-1
l
till
kommunens

Beskrivning av ärendet
Hässleholms Vatten AB:s
Henrik Brink och ordföranden Karl-Axel Axelsson
redovisar bolagets verksamhet 2010 och planeringen inför 2011 för kommunstyrelsen
2011-03-09.
mars 2011 kl. 17.00
ovanstående instruktion till
Inför årsstämman som håns
ombudet Urban Widmark (M) med ersättare
Nilsson (S).

till:
Urban Widmark
Nilsson
HVAB
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§ 93

Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma 2011 med
AB Hässleholmsbyggen
Beslut
Kommunstyrelsen

f;V\.ll'l..U,UH'v,

följande instruktion till ombudet:

till
fastställelse av
och
2010 godkänns.
Förslag till dispositioner av till förfogande stående vinstmedel godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden
2010-01-01-20101 beviljas.
Arvode till styrelsen och revisorer och lekmannarevisorer i enlighet med kommunens
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda anmäls och fastställs.
Val av revisor och revisorsersättare godkänns.

Beskrivning av ärendet
AB Hässleholmsbyggens vd Stephan Persson och ordföranden Thord Johansson
inför 2011 för kommunstyrelsen
redovisar bolagets verksamhet 2010 och
2011-03-09.
Inför årsstämman som hålls 24 mars 2011 kl. 17.00 föreslås ovanstående instruktion till
ombudet Cecilia Tornerefelt (M) med ersättare
Wallentheim (S).

till:
Cecilia Tornerefelt
Lena Wallentheim

Justering

""", ,-...,

P;)
I

Utdraget bestyrkes
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§ 94

Yttrande över Domstolsverkets promemoria "Den framtida
yttre organisationen för vissa tingsrätter"
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
yttrande till Domstolsverket
framlagt förslag till yttrande som justeras i enlighet med framförda påpekande under
kommunstyrelsens sammanträde.
Yrkande
Douglas Roth (M) föreslår att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att avge
yttrande till Domstolsverket enligt framlagt förslag till yttrande som justeras i enlighet
med framförda påpekande under kommunstyrelsens sammanträde.
Beskrivning av ärendet
Domstolsverket
utarbetat en promemoria om den framtida yttre organisationen för
fem av
tingsrätter som
fastighetsrättslig
Eksjö, Hässleholms, Mora, Norrtälje och Uddevalla tingsrätter. I DrC'm(~mlJI
till framtida organisation. Hässleholms kommun har givits möjlighet

Lars Johnsson (M) påpekar under sammanträdet att yttrandet bör kompletteras enligt
följande:
Förslag
utökning av domstolens domsaga bör även innefatta Örkelljunga. Klippan
Älmhults kommuner.
Yttrandet bör OO,an$!tella vikten av att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

Sänt till:
Domstols verket
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§ 9S

Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma 2011 med
Hässleholms Industribyggnads AB
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet:
Förslag till beslut beträffande fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen per
2010-12-31 godkänns.
Styrelsens och vd:s förslag till vinst-/förlustdispositioner godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden
2010-01-01-2010-12-31 beviljas.
\J"u~rpr i enlighet
Arvode
styrelsen och
och 1'-''''-U1UJ'1l
kommunens
ersättning till förtroendevalda
och fastställs.
Val av revisor och revisorsersättare godkänns.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms Industribyggnads AB:s vd Kent Johannesson och ordföranden Ll'V'-run.n...
redovisar
2010
planeringen
2011
kommunstyrelsen 2011-03-09.
............",,. som hålls 16 mars 2011 kl. 17.30
Gustavsson (KO) med

Sänt till:
Robin
J oachim F ors
Hffi AB

ov~msl:aeIlae

instruktion till
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§ 96

Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma 2011 med
Hässleholm Miljö AB
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner följande instruktion till ombudet:
Förslag till beslut beträffande fastställelse av
balansräkningen
godkänns.
Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
fastställda
balansräkningen godkänns.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden
2010-01-01-20101 beviljas.
Arvode tm styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorer i enlighet med
kommunens bestämmelser för ersättning till förtroendevalda fastställs.
Val av revisor och revisorsersättare godkänns.
Beskrivning av ärendet
Hässleholm Miljö AB:s vd Gunilla Holmberg och ordföranden Christer ~a,","<u
bolagets
2010 och planeringen
2011 för kommunstyrelsen
2011-03-09.
Inför årsstämman som hålls 14 mars 2011 kl. 17.00 föreslås ovanstående instruktion till
ombudet Jeanette Thelander (MP) med ersättare Tommy Nilsson (S).

Sänt till:
Jeanette Thelander
Tommy Nilsson
HMAB
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§ 97

Instruktion tm ombudet vid ordinarie Arsstämma 2011 med
Hässleholm Teknik AB
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner följande

L!.ftL1Ull

tiU ombudet:

Förslag till beslut beträffande fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
godkänns.
Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
förlust enligt den fastställda
balansräkningen godkänns.
Ansvarsfrihet
styrelseledamöterna och verkställande
för tiden
2010-01-01-2010l beviljas.
med
Arvode till styrelsen, revisor, revisors ersättare och lekmannarevisorer i
kommunens bestämmelser för ersättning till förtroendevalda fastställs.
Val av
och
godkänns.
Ombuden uppmanas att
om att de av kommunfullmäktige fastställda
ägardirektiven
kommunala bolag
för bolaget samt att direktiv
vid
Beskrivning av ärendet
Hässleholm Teknik AB:s vd Ola Richard och ordföranden
Palmgren redovisar
bolagets verksamhet 2010 och planeringen inför 2011 för kommunstyrelsen 2011-0309.

årsstämman som hålls
ovanstående
24 mars 2011 kl. 10.00
instruktion till ombudet
Svensson (C) med ersättare Tommy Nilsson (S).

Sånt till:
Lena Svensson
Tommy Nilsson

