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Diarienummer

2009-09-23
2009/441 430

§ 237

Nya klimatmål för Skåne – yttrande över remiss
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar 2009-09-14 upprättat yttrande angående Nya
klimatmål för Skåne och översänder det till Länsstyrelsen i Skåne län.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg yrkar bifall till framlagt förslag till yttrande.
Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Skåne län har till kommunen översänt förslag till Nya klimatmål för
Skåne för eventuellt yttrande. Nuvarande mål går ut 2010.
Miljönämnden har yttrat sig enligt § 90/2009.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 2009-09-14 framtaget yttrande ska antas
och översändas som yttrande.
./. Bilaga: yttrandet
_____________________
Sänt till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöstrategiska enheten, 205 15 Malmö.
Plus yttrande. före 30/9
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Diarienummer

2009-09-23
2008/411 101

§ 238

Motion om grönlistad fisk- svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen eftersom kommunen redan idag handlar och
serverar enbart grönlistad fisk.
Yrkande

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till att bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet

Tobias Adersjö (MP)) lämnade 2008-05-23 in en motion i vilken han föreslog att
Hässleholms kommun endast skulle köpa in och servera fisk som är grönlistad enligt
WWF.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2009-06-25, § 88. De anför att den fisk som
finns upptagen på matsedlarna nästan undantagslöst är sådan fisk som rekommenderas
av Miljöstyrningsrådet, s.k. grönlistad fisk, och det är barn och utbildningsnämndens
strävan att endast sådan fisk ska serveras.
Omsorgsnämnden anför enligt § 91/2009-06-16 bland annat följande ”Under våren har
kostansvariga inom SkåneNordostkommunerna utarbetat nya kvalitetskrav för den
livsmedelsupphandling som förmodas bli klar under sommaren. I de kvalitetskrav som
berör fisk har vi använt oss av WWF (Världsnaturfonden) och Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Vi har ställt som krav att svarande grossist i första hand bör leverera
fisk från bestånd som är markerat med ´OK´ i fiskelistan från MSR och i andra hand
fisk markerad med ´försiktighet´ i samma lista.
Båda nämnderna för samma resonemang i sina yttranden.
Vid kontakt med upphandlingsenheten uppger de att kommunen använder sig av
Miljöstyrningsrådets lista som även tar hänsyn till WWF:s lista. Skillnaderna mellan
listorna är små. Miljöstyrningsrådets lista är enligt upphandlingsenheten bättre anpassad
till de svenska förhållandena.
_____________________
Sänt till:
klk -kanslichef
Bun
On
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Diarienummer

2009-09-23
2008/12

212

§ 239

Tillägg till översiktsplanen (tema vindkraft) - samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Tillägget till Översiktsplan för Hässleholms kommun
”tema vindkraft” med följande ändringar, dels att texten ”Etablering av enstaka verk
skall normalt inte medges.” ska ersätta texten ”Enstaka verk ska samordnas med andra
verk eller, om detta inte går, helt undvikas” på sidorna 5 och 25 och dels att texten ”Senast 2012 skall en utvärdering göras för att tillse att intentionerna i ”Tillägg – Tema
vindkraft” har tillgodosetts.” ska läggas till efter andra stycket på sidan 7.
Yrkande

Urban Widmark (M) yrkar dels att texten ”Etablering av enstaka verk skall normalt inte
medges.” ska ersätta texten ”Enstaka verk ska samordnas med andra verk eller, om
detta inte går, helt undvikas” på sidorna 5 och 25.
Han yrkar dessutom att texten ”Senast 2012 skall en utvärdering göras för att tillse att
intentionerna i ”Tillägg – Tema vindkraft” har tillgodosetts.” ska läggas till efter andra
stycket på sidan 7.
Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) instämmer i detta.
Omröstning

Ordföranden finner att tillägget till översiktsplanen med av honom yrkade ändringar bifallits.
Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har i beslut enligt § 97/2009 godkänt tillägget till Översiktsplan för
Hässleholms kommun ”tema vindkraft” och överlämnat det till kommunfullmäktige för
antagande.
Byggnadsnämnden gav den 14 augusti 2007 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till tillägg till översiktplanen om vindkraft. Stadsbyggnadskontoret har
upprättat ett utlåtande.
Tillägget till översiktsplanen har varit ute på samråd under tiden 14 januari – 14 mars
2008. Byggnadsnämnden godkände den 10 juni 2008 den reviderade omarbetningen av
”Del-2 – Förslag” som underlag för fortsatt planarbete.
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Diarienummer

2009-09-23
§ 239 forts

2008/12

212

Tillägget till översiktsplanen, tema vindkraft, har varit utställd under tiden 3 december
2008 – 6 februari 2009. Synpunkter har inkommit och stadsbyggnadskontoret har upprättat en sammanställning av inkomna synpunkter.
_____________________
Sänt till:
Bn
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