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Hissieholms
kommun
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2015-04-29, kl. 13.30- 16.30

Beslutande
Ledamöter

Lena Wallentheim (S) ordförande
Mats Sturesson (C) 1:e vice ordförande
Pär Palmgren (11) 2:e vice ordförande
Joachim Fors (S)
Olmilla Lindoff (S)
Henrik Backlund (S)
Dolores Öhman (MP) (§§ 109-135)
Per-Åke Purk (V) (§§ 109-128)
Ulf Edanelsson (SD)
Håkan Spångberg (SD)
Michael Strömberg (SD)
Karl-Gustav Boo (FP)
Robin Gustavsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Pelle Svensson, Åsa Erlandsson, Magnus Åkebom (§§ 129-143), HansGöran Hansson(§§ 136-143)

Öv riga närvarande
Ersättare

Ingrid Nyman, Rune Stensby, Lena Svensson, Hans-Göran Hansson, Arne
Persson, Hanna Nilsson, Lars Johnsson, Douglas Roth, Wmnie Aronsson.

Tjänstemän

Kornmunchef Bengt-Arne Persson, Kanslichef Maj-Inger Glrlsson, IT-chef
John Palmqvist, VD Håssieholms Vatten AB Henrik Brink, !T-strateg Ann
Andersson, Mark- och exploateringschef Jakob Tannerlalk, Lokalförsö~are
Tobias Oscarsson, Planarktitekt Henrik Petersen, AK förvaltningsekonom
Arne Wolke, Projektledare Bjame Öhrling, Tillväxtchef Mikael Kipowski,
E U-forum Lorenz Pucher, Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier,
Kornmunsekreterare Louise Davidsson.

Utses att justera
Ersättare
Justeringens plats, tid

Ulf Erlandsson
Håkan Spångberg
Kornmunledningskontoret/2015-04-30, kl. 10.15

Justerade paragrafer

§ 130 (omedelbar justering)

Underskrift

sekreterare

L~

Louise Davidsson
Ordförande

_k __h)_4\~-------Lena Wallentheim

Justerare

-«ttr~--------

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Hissieholms
kommun
Kommunstyrelsen

Anslag l bevis

J

Protokollet är justerat l j \::,o
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2015-04-29

Datum då anslaget
sätts upp

2015-04-30

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2015- D '5

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

- <l";)

Underskrift

Kommunsekreterare Louise Davidsson
Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2015-

Kommunstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANIRÄDESPROTOKOU
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-04-29

2015/223 ~21

Hissieholms
kommun
Kommunstyrelsen

§ 130
Yttrande till riksdagens ombudsmän
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till riksdagens ombudsmän i enligh~t med
bilagt förslag.
Omedelbar justering

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet

Riksdagens ombudsmän QO) har begärt yttrande från kommunen i anlecln.ing av
de klagomål som en
har framfört i en anmälan till JO.
Förslag till yttrande har uppriittats.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 22 april2015, § 78, att föresJå
kommunstyrelsen att besluta att yttra sig till riksdagens ombudsmän i enlighet:
med bilagt förslag.

Bilaga:
Förslag till yttrande

Sänt till:
Kommunjurist
Riksdagens ombudsmän

Kommunstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes
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YI" llv\NDE
Datum

Diarienummer

2015-04-13

2015/ 223 521

Hässleholms
kommun
Handltjggare
Kommunjurist Magnus Gjerstad
Kommunledningskontoret
Kansliavdelningen

1(2)

Riksdagens ombudsmän
Box 16327
103 26 Stockholm

0451-26 83 73 0709-81 83 73

magnus.gjerstad@hassleholm.se

Yttrande i ärende 7249-2014
Hässleholms kommun lämnar följande rttrande i ärendet.
A v 20 § förvaltnings lagen (1986:223) framgår att, med vissa nu inte aktuella
undantag, ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de
skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighe tsutövning mot någon
enskild. I doktrinen brukar hävdas att kraven på motivering \'id gynnande beslut i
ansökningsärenden av den typ som det nu handlar om kan ställas lågt och att
motivering ofta rent av kan utelämnas i sådana fall. Detta frams tår som naturligt
när sökanden får det h an vill ha.
När det handlar om avslag ställer sig saken emellertid annorlunda. D en e nskilde
har rätt a tt få en mo tivering utifrån omständigheterna i just hans fall. Han måste få
en möjlighet att kunna göra en bedömning om skälen för avslag framstår som
rimliga och om det kan vara meningsfullt att överklaga. Om avslagsbeslutet är
välgrundat och välformulerat är chansen större att sökanden accepterar ut laget.
På så sätt kan allmänhetens cilltro cill myndigheterna stärkas.
Kommunen konstaterar att de skäl som redovisats för att avslå
ansökan om parkeringscillstånd inre uppfyller kraven i ovannämnda lagrum.
Skälen är allmängiltiga och det gå r inte att utläsa varför just hans ansökan har
avslagits.
Sedan den 1 o ktob er 2014 har tekniska förvaltningen (tidigare tekniska avdelningen under ko mmunstyrelsen) ändrat formuleringen av avslagsbeslut, vilket
framgår av bifogat exempel, se bilaga. N umera är det tydligt \"ilka omständigheter
som varit avgörande för ställningstagandet.

Kommunledningskontoret

Kom mu nledningskontoret l Kansliavdelningen

~
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Postadress: s tadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: stadshuset, Nytorgel 1 Telefon: 0451 -26 70 00 Telefax: 0451 -814 06
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~~
Charlo tte 1 ygren Bo nnier
Biträdande förvaltningschef

Bilagor:
1) Exempel avslagsbeslut

Kommunledningskontoret/ Kansliavdelningen
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Hässleholms

2015 -04-07

kommun

Dn: 2015/223 521

Yttrande på Ert brev med dnr 7249-2014
Hässleholms kommun har genom dess Tekni ska arbetsutskott, ändra t
innehållet i de beslut som avser parkerin gstillstånd fö r rörelsehindrad .
Ändringen infördes den l oktober 2014 och har numera i huvudsak
innehåll som exemplet nedan vi sar:

Beslut
Ansö kan avslås .

Beskrivning av ärendet
Till Tekniska nämnden har inkommit ansökan om parkeringstil lstån d för
rö re lsehindrade som föra re. Ti ll ansökan har bifogats:
- läkarintyg utfärdat den 26 mars 20 15 av
läkare.

, legiti merad

Skäl för beslutet
För att beviljas parkeringstillstånd som förare krävs enligt .
Transportstyreisens praxis att den söka nde har en gångförmåga som
varaktigt understiger 100 meter . Vid bedömning av gångförmågan
förutsätts att normala hjä lpmedel används t ex rullstol, rullator, kryc kor
eller käpp samt att sökanden inte bär på något.
Av inkomna handlingar framgår att du har gångsvårigheter. Tekniska
näm ndens arbetsutskott finner det emellertid inte visat att du för
närvarande har sådana varaktiga väsentliga svårigheter att förflytta dig
ti ll fots som, vid den restriktiva prövningen som ti llämpas, utgör
tillrä ckligt motiv för att bevilja det sökta parkeringstillståndet
Läkaren uppger i intyget en gångförm åga på 200 meter vil ket överstiger
Transportstyreisens praxis.
Hur man överklagar beslutet:
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3)
veckor från mottagandet av detta beslu t ska skrivelse (adresserad till
Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit t ill
Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, stadshuset, 281
80 Hässleholm . Kommun en vidarebefordrar ärendet t ill Länsstyrelsen
för överprövn ing.

T~ska förva ltning~e-n- - .

~ats Svensson
T. f Förva lt ningschef

