SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-02-26

1

Plats och tid

Värmeverket, Tippvägen 7, kl 15.00-17.00

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Madlén Sjögaardh (m) § 66
Lena Wallentheim (s)
Christer Welinder (s)
Margareta Sundin (s)
Rune Stensby (s)
Lars-Göran Wiberg (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Urban Widmark (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Irene Westerholm, Lennart Westdahl,
Margareta Axelsson, Alf Nilsson, Sven-Erik Andersson,
Sven-Erik Furutorp, Madlén Sjögaardh, Ingemar
Gustavsson, Eva-Marie Lidén, Ullacarin Woxblom-Hjorth,
Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Christer Welinder

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2003-03-13

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Christer Welinder

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2003-02-26

Anslagsdatum

2003-03-14

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

CW

Paragrafer 56-69

Anslagets nedtagande 2003-04-07

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-02-26

Sid
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Verksamhetsredovisning för Hässleholms Fjärrvärme AB
Vd Alf Persson redovisar Hässleholms Fjärrvärme AB:s
verksamhet.

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-02-26

Information
Deloitte & Touch informerar om de förvaltade
pensionsmedlen.

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.21

048

Farstorps Bygdegårdsförening - Ansökan om bidrag
Ks au 2003-02-05, § 22
Farstorps Bygdegårdsförening har ansökt om bidrag från
Boverket för ombyggnadsarbete i syfte att reducera
uppvärmningskostnaderna. Ombyggnadsarbetena består av
sänkning och tilläggsisolering av innertak. En förutsättning
för att få ansökan om statsbidrag från Boverket är att kommunen tagit beslut om att bevilja ett bidrag om minst 30%
av det godkända bidragsunderlaget. Projektet är kostnadsberäknat till 206 250 kronor.
Ekonomikontoret har yttrat sig i ärendet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uttala att behov av allmänna samlingslokaler finns i
Hässleholms kommun och att ombyggnaden därigenom är
befogad,
att tillstyrka att Farstorps Bygdegårdsförening beviljas
bidrag från kommunen för ombyggnadsarbete i syfte att
reducera uppvärmningskostnaderna med 30% av godkänt
bidragsunderlag, samt
att finansiera bidrag ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
______

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes
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2003-02-26
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Ks 2003-02-26, § 56
Kommunstyrelsen beslutar
att uttala att behov av allmänna samlingslokaler finns i
Hässleholms kommun och att ombyggnaden därigenom är
befogad,
att bevilja Farstorps Bygdegårdsförening bidrag från
kommunen för ombyggnadsarbete i syfte att reducera
uppvärmningskostnaderna med 30% av godkänt
bidragsunderlag, samt
att finansiera bidrag ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Beslut till
Farstorps Bygdegårdsförening
Ekonomikontoret

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.429

106

Godkännande av avtal angående förtroendenämndsverksamheten
Ks au 2003-02-05, § 25
Förtroendenämnden har under 2002 beslutat att föreslå att
på försök teckna avtal med Förtroendenämnden Skåne inom
Region Skåne om handläggning av Hässleholms kommuns
förtroendenämndsverksamhet, samt att efter tre år utvärdera försöket.
Förtroendenämnden Skåne har översänt ett förslag till avtal.
Avtalsförslaget gäller t.o.m. 2004-12-31. Avtalet kostar 20
öre per invånare och år vilket ger 10 000 kronor.
Kommunen skall utse en kontaktperson som bl.a. skall vara
behjälplig med distribution av information på olika sätt.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att på försök teckna avtal med Förtroendenämnden Skåne
avseende förtroendenämndsverksamhet t.o.m. 2004-12-31,
samt
att kostnaderna för avtalet skall belasta kommunledningskontoret (VHT 003).
______

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Ks 2003-02-26, § 57
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunledningskontoret
Region Skåne+avtal

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.212

101

Yttrande över betänkandet ”Utjämning av LSS-kostnader”
SOU 2002:103
Ks au 2003-02-05, § 28
Kommunförbundet Skåne har översänt ett förslag till yttrande över betänkandet ”Utjämning av LSS-kostnader” SOU
2002:103.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att besluta att omsorgsnämndens skrivelse (2003-02-04)
skall översändas som svar på betänkandet.
______
Ks 2003-02-26, § 58
Kommunstyrelsen beslutar
att översända omsorgsnämndens skrivelse (2003-02-04)
som svar på betänkandet.

Beslut till
Kommunförbundet Skåne + omsorgsnämndens skrivelse

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.212

101

Motion angående renässans för källsorteringen
Kf 2001-05-02, § 82
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
mp, remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Ett nordskånskt sopförbränningscentrum i Hässleholm? Vi
föredrar hellre en utökad och utvecklad källsortering och en
mer långtgående materialåtervinnig.
Hässleholms kommun bör nu utveckla källsorteringen och
därmed möjliggöra en utökad materialåtervinning. Målsättningen för oss miljöpartister är att den brännbara fraktionen
är avvecklad inom tre år. Sopförbränning är endast en kort
och tämligen misslyckad parentes i mänsklighetens hantering av avfall!
Vi vill också återupprätta producentansvaret och vill att
kommunen och renhållningsbolaget driver på i frågan. Det
föreligger en viss konflikt mellan kommunen och materialbolag, kanske ska kommunen tona ner sin roll i sophanteringen och låta materialbolagen ta ett större ansvar?
Kanske är det tänkt att fungera just så?
Vi föreslår även att informationen rörande källsortering till
nyinflyttade hässleholmare förstärks och utvecklas. Självklart ska denna ske på ett flertal språk. Detta för att förbättra renheten i fraktionerna och öka effektiviteten i sorteringen. Dessutom är det hög tid för en ny informationskampanj ute i bygderna för att öka kunskapen och viljan för
källsortering. Jag minns med glädje när Renhållarna var i
Häglinge och informerade om källsortering och vill gärna
uppleva detta igen!

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes
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Kf § 82 forts
Vi vill också höja kraven på källsorteringen i flerfamiljshus.
Detta ansvar ligger hos både hyresgästerna och hyresvärden. Ett sanktionssystem som träder i kraft vid missförhållande bör övervägas.
Vidare vill vi att de hushåll som vill gå före i källsorteringen
ska få möjlighet att öka antalet sorterade fraktioner. Vi
tycker t.ex. att plast ska sorteras i flera olika fraktioner, allt
för att onödiggöra sopförbränning. Det är hög tid att ta nya
kliv i källsorteringen.
En mer långtgående källsortering av industrins avfall bör
iscensättas. Endast rent träavfall får förbrännas i fjärrvärmeverket. Askan från verket ska vara ren så att den kan
spridas i skog.
Lyckas vi att inom kort avskaffa den brännbara fraktionen
slipper vi att bygga en sopförbränningsanläggning som dels
försämrar luftkvaliteten, dels alstrar starkt giftig aska, dels
avvecklar bioenergin i fjärrvärmeverket och slår undan benen på lokala flisleverantörer och därmed placerar miljöarbetet i strykklass.
Visst, det är kanske mer kraftfullt att bygga en sopförbränningsanläggning och även ekonomiskt lockande; men en sak
är säker, det är mer lönsamt att slå in på vår väg, i alla fall i
det långa loppet!
Med anledning av ovanstående vill vi att vår motion blir
kommunfullmäktiges mening och att Renhållningsbolaget får
i uppdrag att beakta dessa förslag (om nu det är möjligt att
lägga motioner i renhållningsfrågor efter genomförd bolagisering).”
______

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Ks au 2003-02-05, § 29
Hässleholms Renhållare AB har yttrat sig över motionen
2002-12-02.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till vad Hässleholms Renhållare AB
anfört, avslå motionen.
______
Ks 2003-02-26, § 59
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Hässleholms Renhållare AB

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2000.356

101

Motion angående trafiksituationen i korsningen Kringelvägen
– Röingegatan
Kf 2000-08-28, § 137
Anmäles att en så lydande motion av Per-Åke Purk och Hans
Wendel remitterats till kommunstyrelsen och tekniska
nämnden:
”Den nuvarande utformningen av korsningen Kringelvägen –
Röingegatan är mycket otillfredsställande.
Trafiken på Röingegatan har stopplikt samt upphöjda övergångsställen för gående och cyklister. På Kringelvägen saknas dessa åtgärder, dessutom är sikten för gående och cyklister mycket dålig sett från Röingegatan.
Farten på Kringelvägen är också mycket hög eftersom vägen är bred och några fartdämpande hinder inte finns.
Röingegatan är också en matarled in mot centrum som bl.a.
många skolbarn använder.
Det är viktigt att förbättrande åtgärder införes snarast innan
någon allvarlig olycka inträffar.
Vänsterpartiet föreslår därför:
att någon form av fartdämpande åtgärder införs på Kringelvägen
att sikten förbättras för gående och cyklande på Röingegatan.”
______

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes
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Ks au 2003-02-05, § 31
Efter återremiss till tekniska nämnden för att utreda skillnaderna mellan genomförande av rondell respektive upphöjd
korsning har tekniska nämnden återkommit med förslag att
bygga om aktuell korsning till en cirkulationsplats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att pröva frågan beträffande åtgärder i korsningen Kringelvägen - Röingegatan i kommande budgetberedning, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2003-02-26, § 60
John Bruun yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels John Bruuns yrkande om bifall till motionen
och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder John Bruuns yrkande om bifall till motionen röstar
nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Christer
Welinder, Margareta Sundin, Rune Stensby, Lars-Göran
Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson, John
Bruun och Torsten Ising.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Ks § 60 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.289

101

Motion angående miljökonsekvensutredning
Kf 2001-05-28, § 101
Anmäles att en så lydande motion av Karl-Erik Almquist remitterats till kommunstyrelsen:
”Det har på senare tid varit diskussioner om att Hässleholms
kommun ska förvärva Garnisonsområdet. Det har då vid
olika tillfällen förekommit frågetecken om eventuella behov
av sanering av området. För att få klarhet i områdets beskaffenhet och framtida möjligheter föreslår jag att det görs
en fördjupad miljökonsekvensutredning av hela området.”
______
Ks au 2003-02-05, § 32
Miljönämnden har 2002-11-27, § 248, besvarat motionen
genom att hänvisa till det svar som avgavs på Generalläkarens remiss i beslut 2001-12-19, § 319.
I miljönämndens beslut sägs följande:
Den utförda markundersökningen utgör en utmärkt nulägesanalys av de utpekade speciella riskområdena. Nämnden
anför vidare att det är rimligt att den framtida användningen av området skall utgöra grund för omfattningen av
saneringsåtgärderna. Nämnden instämmer i slutanalysen att
det med nuvarande markanvändning och med hänsyn tagen
till den relativt ringa spridningsrisken inte föreligger något
omedelbart saneringsbehov. Detta kan snabbt ändras efter
ett kommunalt övertagande av övningsfälten. Nämnden
finner det lämpligt att saneringsbehovet avgöres i samråd
med Hässleholms kommun.

Justering
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Ks au § 32 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till miljönämndens svar § 248/2002
anse motionen besvarad.
Bo-Anders Thornberg deltar ej i beslutet.
______
Ks 2003-02-26, § 61
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.
______

Beslut till

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.87

041

Ekonomikontoret - Internbudget 2003
Ks au 2003-02-12, § 35
Ekonomikontoret har upprättat förslag till internbudget för
2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2003 för
ekonomikontoret.
______
Ks 2003-02-26, § 62
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2003 för
ekonomikontoret.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.81

174

Sotningstaxa
Ks au 2003-02-12, § 44
Ny sotningstaxa föreslås fr.o.m. 2003-04-01 baserad på
timpriset 328 kronor.
Byggnadsnämnden har godkänt taxan enligt § 2/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga sotningstaxa att gälla fr.o.m. 2003-04-01.
______
./. Bilaga, Komförb. cirkulär 2002:83
Ks 2003-02-26, § 63
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag, samt
att införa sotningsindex enligt kommunförbundets cirkulär
2002:83 från 2004-04-01.
______
./. Bilaga, Komförb. cirkulär 2002:83

Beslut till
Byggnadsnämnden
Räddningstjänsten

Justering
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CW

Utdraget bestyrkes

Bilaga
Kommunstyrelsen
2003-02-26, § 63
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Dnr 2001.222

140

Avtal om utbyggnad av ortssammanbindanden nät i Skåne
Ks au 2003-02-12, § 48
Med målsättningen att binda ihop hela Skåne i ett heltäckande bredbandsnät startades år 2000 BAS-projektet (Bredband för Alla i Skåne).
En bärande idé i det länsomfattande bredbandsprojektet är
att ju fler som sluter sig samman i en gemensam upphandling, desto förmånligare villkor kan erhållas.
Upphandling av ett ortssammanbindande fibernät pågår.
Anbud har inkommit och förhandlingar med utvalda anbudsgivare pågår. Målet är att teckna avtal med en huvudleverantör, som ska tillhandahålla och driva nätet under åtta
år. Utbyggnaden ska vara klar 2005.
Upphandling avser i första hand ett ortssammanbindande
nät till orter med mer än 200 invånare.
Staten har beslutat att bidra med en del av de investeringsmedel som behövs (SFS 2001:350, Förordning om stöd
till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.). Bidraget är riktat direkt till kommunerna. Ett
villkor för att erhålla bidraget är att kommunerna själv
finansierar 5% av investeringen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att teckna avtal med BAS-net AB (under bildande) om
utbyggnad av ett ortssammanbindande bredbandsnät.
______

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-02-26

Sid

20

Ks 2003-02-26, § 64
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att teckna avtal med BAS-net AB (under bildande) om
utbyggnad av ett ortssammanbindande bredbandsnät, samt
att notera att i § 2 åsyftade orter enligt kommunens mening
omfattar de som upptagits i lista (bilaga).
______
./. Bilaga

Beslut till
Region Skåne

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes

Bilaga
Kommunstyrelsen
2003-02-26, § 64

Förteckning över orter i Hässleholms kommun med minst 200
invånare enligt SCB 951231
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballingslöv
Bjärnum
Emmaljunga
Finja
Hässleholm
Hästveda
Mala
Röke
Sjörröd
Stoby
Sösdala
Tormestorp
Tyringe
Vankiva
Vinslöv
Vittsjö
Västra Torup
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Dnr 2002.535

287

Lokalförsörjningsplan 2003-2008
Ks au 2003-02-12, § 49
Kommunens strategiska lokalgrupp har reviderat lokalförsörjningsplanen.
Den nya planen är anpassad till de förändrade investeringsramar, som kommit under våren 2002. Förändringarna
har inneburit, att tidplanen för investeringsprojekten framförallt inom grundskolan och i viss mån inom omsorgen har
senarelagts. Investeringsplanen har också anpassats att
följa produktionsplanen för investeringsprojekten.
Ny uppdatering av lokalförsörjningsplanen kommer att
utföras i samband med kommunens årliga budgetarbeten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lokalförsörjningsplanen 2002-2008.
______
Ks 2003-02-26, § 65
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Tekniska nämnden

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Dnr 2003.

Försäljning av del av Hässleholm 87:38
Ks au 2003-02-12, § 50
Efter förhandling har exploateringsavdelningen upprättat
förslag till köpeavtal enligt nedan:
Köpare:

Markareal:
Byggnader:
Planer:
Köpesumma:

Doktorns backe AB
c/o Länsförsäkringar Göinge
Att: Lennart Eskilsson
Box 54
281 21 HÄSSLEHOLM
Ca 1 550 kvm
Inga
Detaljplan laga kraft 2000-04-06
900 000 kronor

Köparen avser att på fastigheten uppföra flerfamiljshus i tre
våningsplan om totalt 720 kvm bostadsyta.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att försälja del av fastigheten Hässleholm 87:38 till
Doktorns backe AB, på villkor enligt upprättat köpeavtal,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtal.
Bo-Anders Thornberg närvar inte i rummet vid ärendets
behandling.
______

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes
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Datum

2003-02-26

Sid
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Ks 2003-02-26, § 66
Kommunstyrelsen beslutar
att försälja del av fastigheten Hässleholm 87:38 till
Doktorns backe AB, på villkor enligt upprättat köpeavtal,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtal.
Bo-Anders Thornberg närvar inte i rummet vid ärendets
behandling, Madlén Sjögaardh tjänstgör i stället.

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Dnr 2003.63

102

Val till arbetsmarknadsnämnd
Ks 2003-02-26, § 67
Nominering skall ske av 5 ledamöter och 5 ersättare till
arbetsmarknadsnämnd för perioden
2003-04-01—2007-03-31.
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera följande till ordinarie ledamöter respektive
ersättare:
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Bengt Andersson
Lars Olsson
Bo-Anders Thornberg
Gunnel Persson
Per-Åke Halling

Lena Wallentheim
Lars-Göran Wiberg
Christer Caesar
Sven-Erik Andersson
Curt-Erik Karlsson

Beslut till
De valda
Länsarbetsnämnden

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes
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Datum

2003-02-26

Sid
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2003-02-26, § 68
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2003.26
002
Kommunledningskontorets planeringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-02-24
-bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-01-23
-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 2003-02-15
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor beslutade
av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2003-01-15
-servitut, ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2003-01-15
-exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2003-02-05, 2003-02-12

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes
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Datum

2003-02-26

Sid
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Övriga anmälningar
Ks 2003-02-26, § 69
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2003.55
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2003-01-31
2003.115
212
Byggnadsnämnden – Fördjupad översiktsplan för centrala
Hässleholm - Skrivelse från Centrumförnyelsegruppen
2003.121
240
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft - Del av kv.
Skomakaren, Hässleholms tätort
2003.80
042
Fritidsnämnden – Verksamhetsberättelse 2002
2003.104
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik januari
2003
2003.119
042
Kommunledningskontoret – Verksamhetsberättelser 2002
2003.91
754
Systembolaget – Inrättande av ombud i Hästveda
2002.94
530
Höörs kommun, Hässleholms kommun, Osby kommun och
Älmhults kommun – Fler tågstopp för en hållbar utveckling i
hela Skåne – ett utvecklingsarbete med folklig förankring
2002.532
112
Länsstyrelsen i Skåne län – Ombud enligt begravningslagen
Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes
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Datum

2003-02-26
Ks § 69 forts
2003.98
370
Delegationen för Energiförsörjning i Sydsverige –
Slutrapport för verksamheten 1997-2002
Samarbetskommittén Skåne Nordost –
Sammanträdesprotokoll 2003-02-13

Justering

BA

CW

Utdraget bestyrkes

Sid
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