SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.40

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Lena Wallentheim (s)
Christer Welinder (s)
Margareta Sundin (s)
Rune Stensby (s)
Sven-Erik Andersson (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Christer Caesar (kd)
Eva-Marie Lidén (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Rolf Persson, Lennart Westdahl,
Margareta Axelsson, Alf Nilsson, Madlén Sjögaardh,
Karin Axelsson, Urban Widmark, Ingemar Gustavsson,
Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Per-Åke Purk

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2005-05-20

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Per-Åke Purk

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2005-05-11

Anslagsdatum

2005-05-20

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

P-ÅP

Paragrafer §§ 62-73

Anslagets nedtagande 2005-06-13

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11

2

Dnr 2005.249

041

Statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan
Ks au 2005-03-30, § 89
Barn- och utbildningsnämnden begär enligt § 20/2005 att
eventuellt krav på återbetalning av statsbidrag ska kostnadstäckas i 2006 års budget.
Ekonomikontoret framhåller att kommunen har erhållit ett
statsbidrag på 4 504 136 kronor under 2005. Bidraget ska
användas till att öka personaltätheten i förskolan. Basnivån
är den genomsnittliga personaltätheten 2003 och 2004.
2003 var personaltätheten 5,2 (barn per anställd) och 2004
5,4, vilket motsvarar en basnivå på 5,3. Eftersom kommunen 2004 hade en nivå på 5,4 uppkommer en differens
på 0,1 vilket motsvarar 2,6 miljoner kronor. Regelverket för
bidraget säger att kommuner som minskat personaltätheten
i förskolan jämfört med basnivån måste återställa personaltätheten till basnivån för att få del av bidraget.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott anser att ökad
personaltäthet i barnomsorgen är av stor vikt för att öka
kvaliteten varför statsbidraget bör rekvireras. Detta får dock
inte innebära att nedskärningar måste göras inom andra
verksamhetsgrenar för att täcka eventuellt återbetalningskrav. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott anhåller
därför om att ett eventuellt återbetalningskrav kostnadstäcks i 2006 års budget.

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid

3

Ks au § 89 forts
Ekonomikontoret föreslår bifall till begäran.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att eventuellt återbetalningskrav beaktas i budget 2006.
______
KS 2005-05-11, § 62
Kommunstyrelsen beslutar
att eventuellt återbetalningskrav beaktas i budget 2006.

Beslut till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11
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Dnr 2005.241

012

Personalkontoret – Uppföljning av verksamhetsplan och
måldokument 2004
Ks au 2005-03-30, § 93
Personalkontoret har gjort uppföljning avseende förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningsövergripande mål
avseende 2004.
Uppföljningen redovisas i upprättad bilaga.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
______
KS 2005-05-11, § 63
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Beslut till
Personalkontoret

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11
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Dnr 2005.242

012

Personalkontorets verksamhetsidé och verksamhetsplan
samt måldokument för 2005
Ks au 2005-03-30, § 94
Personalkontoret har upprättat verksamhetsidé och verksamhetsplan samt måldokument för 2005.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna personalkontorets verksamhetsidé och verksamhetsplan samt måldokument för 2005.
______
KS 2005-05-11, § 64
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna personalkontorets verksamhetsidé och verksamhetsplan samt måldokument för 2005.

Beslut till
Personalkontoret

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11
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Dnr 2005.20

024

Ändring av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
Ks au 2005-03-30, § 99
I rubricerade bestämmelser anges i § 2 j) att arvode kan
utgå till gruppledare vid särskilt sammankallade överläggningar vartill samtliga gruppledare kallats.
Det förekommer överläggningar som inte omfattas av denna
bestämmelse. Ett exempel är de överläggningar gruppledare
för den politiska majoriteten respektive oppositionen har
exempelvis i samband med budgetberedning.
En justering av bestämmelsen föreslås så att den får innebörden att om kommunstyrelsens ordförande eller någon av
vice ordförandena kallar till möte med deltagande av fler än
två partier kan arvode utbetalas för en representant från
varje parti utöver ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen.
Vidare bör för tydlighetens skull under § 8 noteras att
arvodet utgår med timarvode, varvid för första timmen
utgår dubbelt timarvode. Detta kan ske genom en justering
i 8 § 5 st.
§8 5 st föreslås få följande ändrade lydelse:
”För förrättning som avses under §2 b, e och g-j utgår för
första timmen grundarvode motsvarande 2 timmar.”

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11
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Ks au § 99 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga föreslagna ändringar i §2 och §8 i bestämmelser
om ersättning till kommunalt förtroendevalda m.fl.
______
KS 2005-05-11, § 65
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11
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Dnr 2005.452

258

Framtida ägande av kulturhusfastigheten
Ks au 2005-03-30, § 100
Kommunfullmäktige har 2004-08-30, § 122, beslutat
utnyttja kommunens optionsrätt att förvärva de av kommunen ej ägda andelarna i det kommanditbolag som äger
kulturhuset.
Ekonomikontoret har upprättat PM över alternativ för
utövande av kommunens ägande. Det föreslås att kulturhusfastigheten (Hässleholm Färgaren 8) överförs för direkt
ägande av kommunen.
I samband med övertagandet av andelar och upplösning av
kommanditbolaget föreslås äganderättsöverföring ske
genom att kommunen förvärvar komplementärsandelarna
och att HIBAB samtidigt förvärvar kommunens andel i
kommanditbolaget, varefter kommanditbolaget omedelbart
upplöses och äganderätten överförs till kommunen direkt.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att äganderätten till kulturfastigheten skall överföras till
kommunen.
______
KS 2005-05-11, § 66
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
Kommunledningskontoret
Ekonomikontoret
Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11

9

Dnr 2005.325

040

Utökning av kredit i koncernkontot för Hässleholms
Vatten AB
Ks au 2053-04-13, § 107
Hässleholms Vatten AB har begärt ökad kredit i koncernkontot från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor med
hänvisning till sin investeringsplan.
Med ett budgeterat driftresultat på 0,3 miljoner kronor och
en investeringsbudget på 35,9 miljoner kronor ger detta
enligt ekonomikontoret ett ökat lånebehov på ca 24 miljoner
kronor.
Ekonomikontoret framhåller att revisorn krävt en långsiktig
plan för bolagets finansiering.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att öka Hässleholms Vatten AB:s kredit i koncernkontot från
25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor,
att godkänna det finansiella avtalet med bolaget fr.o.m.
2005-06-01, samt
att det av bolaget påbörjade arbetet med en långsiktig plan
för finansiering av bolagets investeringar skall redovisas för
kommunstyrelsen senast 2005-06-30.
______

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid

10

KS 2005-05-11, § 67
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändringen att Hässleholms Vatten AB:s kredit ska ökas med
15 miljoner kronor, samt att kommunchefen ska delta i
framtagandet av investeringsplanen.
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på förslaget samt att
bolagets styrelse ska få i uppdrag att förelägga
kommunstyrelsen ett förslag till rekonstruktion av bolaget
senast inför kommunstyrelsens sammanträde 2005-06-15.
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och
dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner sitt eget
yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder ordförandens yrkande röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”#
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Christer Welinder, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Sven-Erik Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Eva-Marie Lidén, John Bruun
och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att öka Hässleholms Vatten AB:s kredit i koncernkontot med
15 miljoner kronor från 25 miljoner kronor till 40 miljoner
kronor,
att godkänna det finansiella avtalet med bolaget från och
med 2005-06-01, samt

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid

11

KS § 67 forts
att det av bolaget påbörjade arbetet med en långsiktig plan
för finansiering av bolagets investeringar skall redovisas för
kommunstyrelsen senast 2005-06-15.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för
Bo-Anders Thornbergs yrkande.
______

Beslut till
Hässleholms Vatten AB
Revisorerna
Ekonomikontoret

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11
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Dnr 2003.568

406

Taxa för miljönämndens verksamheter: Revidering av bilaga
”B Andra verksamheter”
Ks au 2005-04-13, § 116
Miljönämnden föreslår enligt § 36/2005 att kommunfullmäktige antar den reviderade bilagan ”B Andra verksamheter” att gälla omedelbart.
För miljönämndens verksamhet finns följande taxor:
- Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken samt
taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet.
- Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen samt för
miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken, avseende lantbruk.
Till taxorna hör tre bilagor:
- A Verksamheter med fast årsavgift
- B Andra verksamheter
- Lantbrukstillsyn – djurskyddstillsyn.
Miljönämnden föreslår att bilaga B ska revideras med
hänsyn till de två följande skäl.
Genom ny lagstiftning har enligt miljönämnden kraven på
kontroll av cisterner och rapportering till miljönämnden
skärpts, varför ett väsentligt ökat tillsynsbehov kan förväntas. Kommunfullmäktige föreslås besluta om finansiering av
det ökade tillsynsbehovet genom att införa granskningsavgift vid nyinstallation och kontrollrapportering.
Miljönämndens tillsyn av större kyl- och värmepumpanläggningar har hittills inte varit avgiftsfinansierad utan bekostas
genom allmänna medel, trots ett stort tillsynsbehov. Avgift
föreslås tas ut för granskning av årsrapport.

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid

13

Ks au § 116 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta den reviderade bilagan ”B Andra verksamheter” att
gälla omedelbart.
______
KS 2005-05-11, § 68
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11
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Dnr 2005.13

257

Försköpsärende beträffande Hässleholm Vinslöv 15:29,
15:31, 16:11 och 19:6
Ks au 2005-04-27, § 126
Enligt köpekontrakt daterat 2005-03-18 sålde Nils Christian
Wilhelm Bexéus ½-del och Helena Margareta Elisabeth
Westesson Bexéus ½-del av fastigheterna Hässleholm
Vinslöv 15:29, 15:31, 16:11 och 19:6 till Göran Nilsson,
Vinslöv.
Fastigheterna har en areal om ca 29 300 kvm. Försäljningspriset är 3 850 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av förköpslagen 1 § 1 st. 1 pkt. utöva sin
förköpsrätt och förvärva fastigheterna Hässleholm Vinslöv
15:29, 15:31, 16:11 och 19:6, för en köpeskilling om
3 850 000 kronor enligt köpekontrakt mellan Nils Christian
Wilhelm Bexéus, Helena Margareta Elisabeth Westesson
Bexéus och Göran Nilsson, daterat 2005-03-18,
att i händelse av bestridande av förköpsrätten hos regeringen söka tillstånd till förköp av fastigheterna, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar underteckna erforderliga skrivelser, anmälningar och ansökningar i ärendet.
______

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid
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KS 2005-05-11, § 69
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Tingsrätten
Brev till köpare och säljare
Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11
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Dnr 2005.341

042

Åtgärdsredovisning i budgetuppföljningen
Ks au 2005-04-27, § 127
Kommunfullmäktige beslutade 2004-11-29, § 168, att
frågan om förklaringar beträffande avvikelse i budgetuppföljningen ska regleras.
För att tillgodose kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens
krav på en tydligare och mer fokuserad information har
ekonomikontoret upprättat ett förslag till åtgärdsredovisning
i budgetuppföljningarna som i korthet innebär att förvaltningar och nämnder skall disponera verksamhetsberättelsen
i uppföljningen på följande rubriker:
1.
2.
3.
4.

Avvikelser i resultatprognosen.
Åtgärder vid budgetavvikelser.
Driftredovisningens utfall – beskrivning och analys.
Investeringsredovisningens utfall – beskrivning och
analys.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till åtgärdsredovisning för
budgetuppföljning.
______
KS 2005-05-11, § 70
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till åtgärdsredovisning för
budgetuppföljning.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-05-11
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Dnr 2003.109

430

Naturvårdsprogram
Ks au 2004-10-20, § 344
Hässleholms kommun har under två år (april 2002 – april
2004) drivit ett projekt i syfte att lägga fram ett naturvårdsprogram. De fyra ”gröna” målen i miljömålsprogrammet berör naturvårdsprogrammet:
•
•
•
•

Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap

En viktig del av projektet har varit att inventera områden
med höga naturvärden inom hela kommunen. Utgångspunkten har varit naturtyper upptagna i det europeiska nätverket Natura 2000, ett nätverk av ekosystem och livsmiljöer för arter som EU-länderna har kommit överens om att
skydda. Sammanlagt har 700 områden inventerats varav
130 har bedömts hålla höga naturvärden – klass 1 områden.
Med utgångspunkt från inventeringsresultaten har nio
storområden lyfts fram. Naturvårdsprogrammet försöker
lyfta fram naturvården som en viktig del i utvecklingsarbetet
inom Hässleholms kommun.
Programmet har varit utsänt på remiss. Revidering har skett
med anledning av svaren.
Det noteras att justering skall ske av prioriteringsordningen
av åtgärdsförslagen.

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid

18

Ks au § 344 forts
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen,
att genomföra ett seminarium om programmet den 13
december 2004, samt
att åtgärdsförslagen prioriteras.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen,
att genomföra ett seminarium avseende programmet den 13
december 2004, samt
att åtgärdsförslagen prioriteras.
______
Ks au 2005-04-27, § 132
I anslutning till naturvårdsprogrammet har en exempelsamling tagits fram. Arbetet kan bedrivas enligt denna.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat Naturvårdsprogram.
______
KS 2005-05-11, § 71
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid
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Anmälan av delegationsbeslut
KS 2005-05-11, § 72
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2005.143
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Arrenden, uthyrning av
bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter samt
avtal, varigenom kommunen tillförsäkras rätt till arrende
eller hyra, såvitt gäller upplåtelser för tid om högst fem år
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2005-04-15
2005.384
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Rätt att tillförsäkra
kommunen rätt eller belasta kommunens fastigheter med
servitut, ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2005-04-15
2005.37
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Framställningar till och
yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och
fastighetsbildning beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2005-04-15
2005.36
250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende köp och försäljning av
fastigheter, fastighetsregleringar m.m. upp till ett belopp
om högst 200 000 kronor beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2005-04-15
Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid
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KS § 72 forts
2005.32
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2005-04-15
2005.35
259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2005-04-15
2005.33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2005-04-15
2005.68
002
Arbetsmarknad och kompetensutveckling – Anställningsavtal
2005.305
050
Ekonomikontoret – Upphandlingar överstigande två
basbelopp gjorda under oktober-december 2004 och tre
basbelopp gjorda under januari-mars 2005
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2005-03-16, 2005-03-30, 2005-04-13, 2005-04-20,
2005-04-27, 2005-04-28

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid
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Övriga anmälningar
KS 2005-05-11, § 73
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2005.2
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2005-03-31
2005.3
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per mars
2005
2005.368
042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2005-03-31
2005.8
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik mars 2005
2005.289
007
Revisorerna – Granskning av tekniska kontorets verksamhet
2005.310
049
Byggnadsnämnden – Intern kontroll 2005 för
Räddningstjänsten
2005.311
049
Byggnadsnämnden – Intern kontroll 2005 för
Stadsbyggnadskontoret
2005.339
108
Miljökontoret – Meddelande till Regeringsrätten angående
dom gällande ersättningsförordningen till Thimanssons
Chark AB

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-05-11

Sid

22

KS § 73 forts
2005.383
042
Byggnadsföreningen Medborgarhuset u.p.a. –
Årsredovisning för år 2004
2005.291
042
Ryttarens Samfällighet – Årsredovisning för år 2004
2005.115
299
Länsrätten i Skåne län – Beslut om återkallat överklagande
angående köpeavtalet V. Häglinge 4:20
2003.410
108
Kammarrätten i Göteborg – Dom i överklagande angående
Rätt att ta del av allmän handling
2005.312
255
Energimyndigheten – Beslut angående ansökan om
förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för område
till Brittedals Elnät Ekonomiskt förening
Växjö Tingsrätt – Yttrande angående tillstånd till ändrad och
utökad verksamhet avseende hantering av avfall till
Hässleholms Renhållare AB
Kristianstad Airport – Kallelse till bolagsstämma 2005-05-12
Rotary – Tack för hjälpen med stödgalan i Qpoolen
Kommunförbundet Skåne, styrelsen –
Sammanträdesprotokoll 2005-02-18

Justering

BA

P-ÅP

Utdraget bestyrkes

