SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-03-29

1

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.00

Plats och tid

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Agneta Söderberg, Bo-Anders Thornberg, Leif Nilsson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson §§ 32-40, Erik Berlin §§ 41-54 Sonje
Björck, John Bruun, Madlén Sjögaard, Barbro Fredman, Hans Wendel, Lennart Westdahl, Christer
Caesar, Douglas Roth, Kerstin Andersson, Roland Persson, Johan Schiff, Kjerstin Ulfvik Jonasson,
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Karin Axelsson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson,
Sven-Inge Persson §§ 32-38, Louise Kjaer §§ 39-54, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson,
Per-Åke Purk, Per-Gunnar Andersson, Rolf Persson, Lena Wallentheim, Gösta Johansson, EvaMarie Lidén, Connie Asterman, Lars Lindbeck, Urban Widmark, Christer Welinder, Torsten Ising,
Gunnel Gustavsson, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita Peterson, Lars Johnsson, Rolf
Delcomyn, Thomas Rasmusson, Hans Tosteberg, Margareta Axelsson, Jan Nilsson, Christer
Ruderstam, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed, Nils Oscarsson, Sol-Britt Erlandsson,
Lena Axelsson, Dan Lindau, Birgitta Tuvesson och Zidon Kristensson.

Ersättare
Övriga deltagande

Se nästa sida
Kanslichef Per Hildingson och kommunsekreterare
Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Torsten Ising och Anita Peterson
Thomas Rasmusson och Margareta Axelsson

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2004-04-07, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Tommy Nilsson
§§ 32-42 och
45-54

Arne Elowson
§§ 43-44

Justerare

Torsten Ising

Thomas Rasmusson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2004-03-29

Anslagsdatum

2004-04-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anita Bengtsson

Justering
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Paragrafer 32-54

Anslagets nedtagande 2004-04-28

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ersättare
Louise Kjaer, Erik Berlin, Per-Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Sven Jönsson, Helena Malje,
Erik Norrgran, Anita Johannesson, Bengt Troedsson, Bo-Anders Friberg, Johan Barnekow, LarsGöran Wiberg, Jörgen Johansson, Lennart Pettersson, Inger Johansson, Marianne Littke, Birger
Ohlsson, Eskil Engström, Anna Gustavsson, Christer Stensson, Bodil Gustafsson-Larsson, Joakim
Wendel, Niklas Grundström och Richard Aagren.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Ärende 10 och 11
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner att
ärendena 10 och 11 behandlas gemensamt.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att ärendena 10 och 11 besvaras och diskuteras gemensamt.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2004-03-29
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Dnr 2004.199

101

Fråga angående EU-seminarium den 22 april
Kf 2004-03-29, § 32
Urban Widmark medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens vice ordförande Lars Olsson, ursprungligen till Bengt
Andersson som dock inte är närvarande:
”Den 22 april skall Hässleholms kommun arrangera ett EUseminarium i Hässleholm Kulturhus med efterföljande bankett på Hässleholmsgården. Bland deltagarna återfinns prominenta gäster såsom Slovakiens ambassadör i Sverige, EUparlamentarikern Karl-Erik Olsson från Sösdala och Skånes
landshövding Bengt Holgersson. Huvudtalare är österrikaren
Franz Fischler och debatten skall ledas av frilansjournalisten
Rolf Gustavsson.
Enligt Bengt Andersson är syftet med seminariet att öka intresset för EU-frågor och det stundande EU-parlamentsvalet.
Från moderat håll betonar vi gärna vikten av ett europeiskt
samarbete och har en positiv syn på den Europeiska Unionen. Men inför tillställningen av detta EU-seminarium önskar
vi svar på följande frågor:
1. Vad är den totala kostnaden för detta arrangemang inklusive kostnader för resor, traktamente, förberedande
möte, Wienresor och dylikt? Hur mycket har tidigare utbetalats till Björklidens Utvecklingscentrum?
2. Anser de det rimligt att Björklidens Utvecklingscentrum
erhåller 120 000 kr i ersättning, exkl. omkostnader, för
att arrangera detta halvdagsseminarium? Saknar Hässleholms kommun kompetens att arrangera ett seminarium
av denna art?

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-03-29

Sid

5

Kf § 32 forts
3. Anser du att den eventuella medieuppmärksamheten står
i rimlig relation till den faktiska kostnaden?
4. Anser du att detta är en korrekt prioritering med anledning av det ekonomiska läge som kommunen befinner sig
i vad det gäller ex. nedskärningar inom skola och omsorg?”
Lars Olsson besvarar frågan.
Urban Widmark tackar för svaret.
Lars Olsson inbjuder samtliga fullmäktigeledamöter till seminariet.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.200

101

Fråga angående konsert med anledning av kulturchefens
pensionsavgång
Kf 2004-03-29, § 33
Robin Gustavsson medges ställa denna fråga till kulturnämndens ordförande Anders Åström:
”Anders Åström har låtit bjuda på konsert med eftersittning
och lätt förtäring i samband med förvaltningschefens pensionsavgång.
Av inbjudan framgår bl.a.
”Vår kultur- och bibliotekschef Margareta Mörck går i pension i sommar. Kulturnämnden vill uppmärksamma
Margareta för hennes avgörandes insatser i utvecklingen av
kulturen i Hässleholms kommun. Det gör vi genom att bjuda
in till en konsert som är vald av Margareta. Vi bjuder några
av alla de personer, föreningar och organisationer som
Margareta haft kontakter med under sina drygt sju år i
kommunens tjänst.”
Inbjudan vänder sig inte enbart till dem som haft kontakter
med Margareta utan även till deras sällskap.
Min fråga till Åström
Vem har beslutat om denna uppvaktning?
Vad beräknas tillställningen kosta?
Är osålda platser till en konsert detsamma som gratisplatser?
Anser Du, Åström, att alla som gjort avgörande insatser i
kommunens tjänst efter 7 år eller mer, skall ha likvärdiga
avtackningar?

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Kf § 33 forts
Kulturnämndens ordförande Anders Åström besvarar frågan.
Robin Gustavsson tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.205

101

Fråga angående kvälls- och nattöppet dagis
Kf 2004-03-29, § 34
Berit Wirödal medges ställa denna fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson:
”På vilket sätt vill Du och barn- och utbildningsnämnden
medverka till att Hässleholms kommun får ett kvälls- och
nattöppet ”dagis”?”
Barn-och utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson besvarar frågan.
Berit Wirödal tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.28

107

Översyn av ägardirektiv för kommunens bolag
Ks au 2004-02-04, § 38
En översyn av ägardirektiven för kommunens bolag har
skett. De föreslagna ändringarna är främst föranledda av en
strävan att öka den koncernmässiga samordningen. För att
ägardirektiven skall bli mer överskådliga har de samlats i ett
dokument.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med upphävande av tidigare utfärdade ägardirektiv,
anta upprättat förslag till ägardirektiv för kommunens bolag.
______
KS 2004-03-03, § 22
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-03-29, § 35
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till
Kommunala bolagen + bilagor

Justering
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Dnr 2004.50

706

Antagande av hemsjukvårdstaxa samt ändring av ”Grunder
för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg enligt socialtjänstlagen”
Ks au 2004-02-04, § 39
Omsorgsnämnden föreslår enligt § 142/2003 ändring av
hemsjukvårdstaxan vad avser vilka som kan utnyttja den.
Dessutom föreslås redaktionella ändringar i ”Grunder för
uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg enligt
socialtjänstlagen”.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga reviderad hemsjukvårdstaxa att gälla från
2004-04-01, samt
att antaga reviderade ”Grunder för uttag av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen”.
______
KS 2004-03-03, § 23
John Bruun yrkar avslag på första att-satsen.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels John Bruuns avslagsyrkande och
finner arbetsutskottets förslag bifallet.

Justering
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KS § 23 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
John Bruun reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Kf 2004-03-29, § 36
Karin Axelsson yrkar avslag på hemsjukvårdstaxa och bifall
till reviderade grunder.
I detta instämmer John Bruun, Thomas Rasmusson och
Robin Gustavsson.
Kerstin Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
dock att taxan ska gälla fr.o.m. 2004-05-01. I detta instämmer Rolf Delcomyn.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Karin Axelssons m.fl. avslagsyrkande och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den
som enligt Karin Axelssons yrkande vill avslå det röstar nej.”
32 ja-röster och 29 nej-röster avges (se bilaga Kf § 36)
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga reviderad hemsjukvårdstaxa att gälla från
2004-05-01, samt
att antaga reviderade ”Grunder för uttag av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen”.
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Kf § 36 forts
Moderaternas, folkpartiets, miljöpartiets, folkets väls och
kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för
sina respektive yrkanden.

Beslut till
Kommunal författningssamling
Omsorgsnämnden

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.568

406

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen samt för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken, avseende lantbruk
KS 2004-03-03, § 24
Miljönämnden föreslår enligt § 223/2003 att rubricerade
taxa skall ändras enligt redovisat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillstyrkt den enligt §
48/2004.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta den reviderade taxan att gälla från 2004-04-01,
samt
att framhålla att taxor i första hand bör aktualiseras endast i
anslutning till budget.
______
Kf 2004-03-29, § 37
Thomas Rasmusson yrkar återremiss på ärendet. I detta instämmer Urban Widmark och Rolf Tronäss.
Sven-Inge Persson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den reviderade taxan att gälla från 2004-04-01,
samt

Justering
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Kf § 37 forts
att framhålla att taxor i första hand bör aktualiseras endast i
anslutning till budget.

Beslut till
Kommunal författningssamling
Miljönämnden

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-03-29

15

Dnr 2003.568

406

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken samt taxa
för miljönämndens uppdragsverksamhet
KS 2004-03-03, § 25
Miljönämnden föreslår enligt § 223/2003 att rubricerade
taxa ändras vad avser bilagan ”B – Andra verksamheter.”
Avgiften för ”Handläggning av årsrapport för köldmedia 16§
SNFS 1992:116” i bilaga ”B Andra verksamheter” föreslås
gälla fr.o.m. handläggningen av årsrapporter som avser
verksamhetsåret 2003.
I Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2004 tillstyrktes
förslaget.
Liksom i arbetsutskottet yrkar Bo-Anders Thornberg avslag
beträffande föreslagen ändring enligt avsnittet B I:3 och bifall i övrigt.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Den stöder Bo-Anders
Thornbergs yrkande röstar nej.”
8 ja-röster, 5 nej-röster avges och 2 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Margareta Sundin, Sven Jönsson, Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
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KS § 25 forts
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun och Torsten Ising.
Följande avstår från att rösta: Christer Caesar och Robin
Gustavsson.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta den reviderade taxan att gälla fr.o.m. 2004-04-01.
Moderaternas, folkpartiets och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders Thornbergs yrkande.
______
Kf 2004-03-29, § 38
Torsten Ising yrkar återremiss på hela taxan. I detta instämmer Thomas Rasmusson, Lars Olsson och Douglas
Roth.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling
Miljönämnden

Justering
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Dnr 2004.118

042

Kompletteringsbudget 2004
KS 2004-03-03, § 27
Ett förslag till kompletteringsbudget har upprättats.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2004,
att justering avseende driftbudgeten sker genom ianspråktagande av 10,0 mkr ur 2004 års anslag för kompensation
av ökade driftkostnader för investeringar 2003 med anslagstyp 1, att skatteintäkter och generella statsbidrag
minskas med 3,171 mkr (enligt bifogad kompletteringsbudget), att pensionskostnaderna ökar med 7,564 mkr samt att
kommunstyrelsens oförutsedda kostnader ökas med 2 mkr
(enligt bifogad kompletteringsbudget),
att upphäva kreditivräntan på 5 % och att uppdra åt ekonomikontoret att i enlighet med god redovisningssed
tillämpa den räntesats som relateras till kommunens lånekostnader, samt
att för reservkraft Stadshuset finansiera detta med 31 tkr ur
kontot för kompensation för investeringar med anslagstyp 1.
______

Justering
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Kf 2004-03-29, § 39
Robin Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2004,
att justering avseende driftbudgeten sker genom ianspråktagande av 10,0 mkr ur 2004 års anslag för kompensation
av ökade driftkostnader för investeringar 2003 med anslagstyp 1, att skatteintäkter och generella statsbidrag
minskas med 3,171 mkr (enligt bifogad kompletteringsbudget), att pensionskostnaderna ökar med 7,564 mkr samt att
kommunstyrelsens oförutsedda kostnader ökas med 2 mkr
(enligt bifogad kompletteringsbudget),
att upphäva kreditivräntan på 5 % och att uppdra åt ekonomikontoret att i enlighet med god redovisningssed
tillämpa den räntesats som relateras till kommunens lånekostnader, samt
att för reservkraft Stadshuset finansiera detta med 31 tkr ur
kontot för kompensation för investeringar med anslagstyp 1.
______

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.398

210

Avvisande av överklagande beträffande kommunfullmäktiges beslut 2003-12-15, § 204, byggnadsplan för Hörja
kyrkby
Ks au 2004-02-25, § 56
Kommunfullmäktige beslöt 2003-12-15, § 204 att anta
ändrad byggnadsplan för Hörja kyrkby, samt att uttala att
den ändrade detaljplanen från kommunens sida inte innebär
någon ändrad inriktning avseende ägoförhållanden eller
kommunens intresse att lösa den enskilda mark som i den
ursprungliga byggnadsplanen utgör allmän platsmark.
Sonja Rosander och Torbjörn Fredriksson har överklagat
kommunfullmäktiges beslut. Överklagan inkom till kommunfullmäktiges kansli 2004-01-14.
Den tid man enligt förvaltningslagen 23-25 §§ och PBL 13:3
har på sig att överklaga är tre veckor.
Överklagandetiden utgick måndagen den 12 januari. Överklagandet inkom och ankomststämplades onsdagen den 14
januari 2004. Det har alltså inkommit två dagar för sent och
föreslås avvisas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avvisa överklagandet som försent inkommet,
samt
att kommunfullmäktige beslutar att till kanslichefen delegera beslut om överklagande skett i rätt tid enligt Förvaltningslagen 23-25 §§ och Plan- och bygglagen 13 kap.
______

Justering
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KS 2004-03-03, § 28
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-03-29, § 40
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa överklagandet som försent inkommet,
samt
att kommunfullmäktige beslutar att till kanslichefen delegera beslut om överklagande skett i rätt tid enligt Förvaltningslagen 23-25 §§ och Plan- och bygglagen 13 kap.

Beslut till
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunal författningssamling

Justering
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Dnr 2004.95

253

Försäljning av del av Hässleholm Tormestorp 5:16,
f.d. del av Lilla Oberöd 1:45
Ks au 2004-02-25, § 65
Ett förslag till avtal om försäljning av del av Hässleholm
Tormestorp 5:16, f.d. del av Lilla Oberöd 1:45, har upprättats.
Förslag till köpeavtal har upprättats med följande data:
Läge:
Areal:
Byggnader:
Taxeringsvärde:
Köpare:
Köpesumma:
Övrigt:

Lilla Oberöd 1:45, öster om väg 1922,
brukningscentrum.
Ca 17 ha.
Området består av ett flertal byggnader såsom boningshus, svinstall,
garage m.fl.
Ej särskilt åsatt för denna del.
Ann-Kristin Svensson, Vinslöv.
1 063 000 kronor.
Köparen svarar för avstyckningskostnaden. Tillträde sker när avstyckningen
vunnit laga kraft.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad köpehandling vari Hässleholms
kommun försäljer ca 17 ha av Hässleholm Tormestorp 5:16,
till Ann-Kristin Svensson, Vinslöv, för 1 063 000 kronor,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______

Justering
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KS 2004-03-03, § 36
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-03-29, § 41
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad köpehandling vari Hässleholms
kommun försäljer ca 17 ha av Hässleholm Tormestorp 5:16,
till Ann-Kristin Svensson, Vinslöv, för 1 063 000 kronor,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering
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Dnr 2004.71

101

Interpellation angående neddragning av resurserna för socialsekreterarna i skolan
Kf 2004-02-23, § 28
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
socialnämndens ordförande Gunnel Persson:
”Resurserna för socialsekreterarna ute på skolorna har reducerats trots att behovet av deras insatser ständigt ökar.
Då vi anser att deras arbete utförs på ett förtjänstfullt sätt
till stort gagn för samhållet önskar vi svar på följande frågor:
1. Anser du att majoritetens (s+v+c) neddragning av resurserna för socialsekreterarna i skolan är väl genomtänkt?
2. Vilka konsekvenser anser du att ert beslut kommer att
medföra beträffande det förebyggande arbetet bland
skolungdomarna?
3. Avser majoriteten att göra ytterligare nedskärningar iom
det förebyggande arbetet inom skolan och det sociala
området?”
Socialnämndens ordförande Gunnel Persson besvarar interpellationen på nästa sammanträde.
______
Kf 2004-03-29, § 42
Gunnel Persson är ej närvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
Justering

TN

AE

TI

TR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-03-29
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Dnr 2004.117

101

Interpellation angående kommunfullmäktiges anseende och
möjligheterna att locka ungdomar till det politiska arbetet
Kf 2004-02-23, § 29
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
kommunfullmäktiges ordförande Tommy Nilsson:
”Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet användes i ett fall möjligheten att ställa en ”enkel fråga” – till att
enbart smutskasta politiska motståndare, vilka fick finna sig
i att (utan att ordföranden ingrep) ta emot diverse tillmälen
utan möjlighet att delta i debatten. Detta osmakliga förfarande strider givetvis helt mot lagstiftarens syfte att bereda
ledamöterna möjlighet att ”inhämta upplysningar” från politiker i ansvarig ställning.
Uppförandet väckte berättigad indignation bland såväl politikerna (oavsett politisk hemvist) som besökare och lyssnare.
Rekryteringen av ungdomar till politiken skadas allvarligt
när man upplever att vissa politiker visar en total avsaknad
av etik i fullmäktigedebatten.
1. Anser du att ovannämnda förfarande är acceptabelt enligt
din syn på demokratins spelregler?
2. Avser du att i överläggningar med partierna diskutera
frågan för att höja fullmäktiges anseende och skapa ökat
intresse bland ungdomarna att söka sig till politiken?”
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Nilsson besvarar
interpellationen på nästa sammanträde.
______
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Kf 2004-03-29, § 43
Ordföranden överlämnar klubban till vice ordföranden Arne
Elowson.
Arne Elowson påminner om att ärendena 10 och 11, interpellationer, behandlas gemensamt.
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Nilsson lämnar
följande svar:
”Kommunfullmäktiges arbete vilar på två viktiga grundpelare.
Den ena är att göra kommunfullmäktiges arbete så intressant att medborgarna kan och vill följa och delta i debatten.
Den andra är att skapa ett debattklimat i kommunfullmäktige som främjar den politiska diskussionen före personangrepp, m.m.
När det gäller den första grundpelaren är det viktigt att sådana frågor lyfts upp i kommunfullmäktige som är intressanta både för kommuninvånarna och de folkvalda politikerna. I detta fallet handlar det inte bara om kommunfullmäktiges ledamöters möjligheter till initiativrätt i fullmäktige
genom motioner, interpellationer och frågor. Det handlar
också om kommuninvånarnas möjlighet att lyfta fram frågor
genom medborgarförslag. Men framförallt handlar det om
att föra en diskussion om vilka frågor och ärenden som ska
upp till diskussion och beslut i kommunfullmäktige. Fullmäktiges arbete måste upplevas som intressant för ledamöterna och kommuninvånarna.
När det gäller den andra grundpelaren så är det för mig viktigt att var och en av fullmäktiges ledamöter och ersättare
har ett etiskt förhållningssätt. För mig innebär detta att vi
alla ser varandra som likvärdiga människor och att vi i fullmäktige i första hand försöker diskutera sak och inte person
– med andra ord försöker undvika personangrepp. Det sker
alltför ofta i fullmäktige att tonen ledamöter emellan blir
hård och rå. Detta gagnar inte debatten. För den skull får
inte fullmäktiges debatter bli alltför ”tama” och ointressanta.
Det är viktigt att vi har en spänstig, trevlig och rolig debatt i
fullmäktige utan att för
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Kf § 43 forts
den skull ge avkall på sakinnehållet. Detta inte minst med
tanke på att vi ska intressera medborgarna och kunna rekrytera nya politiker till framtida uppdrag. Politik ska vara
både roligt och intressant.
Mitt svar på Dina frågor är
1. Nej
2. Nej
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.

Beslut till
Justering
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Dnr 2004.125

101

Interpellation angående etisk debatt i fullmäktige
Kf 2004-02-23, § 30
John Bruun medges ställa denna interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Tommy Nilsson:
”Sen nya fullmäktige samlades har många talat för demokrati och god stämning i debatterna, inte minst efter Anna
Lindhs tragiska bortgång.
Men den senaste tiden har klimatet hårdnat i fullmäktige
och personangrepp har blivit ett vanligt inslag i debatten.
Även personangrepp på ledamöter som inte har möjlighet
försvara sig i talarstolen, eftersom företeelsen ”Enkel fråga”
används felaktigt (enbart för att förlöjliga enskilda ledamöter och deras demokratiska rätt i fullmäktige).
Det talas mycket om nya ledamöter som inte förstår hur
fullmäktige fungerar, men jag anser att hela fullmäktige
borde utbildas i retorik eller liknande för att undvika pinsamma episoder.
Därför ställer jag följande frågor till fullmäktiges ordförande.
Anser du
att det är rimligt, att frågeställare eller – svarare använder
”Enkla frågor” för att raljera över enskilda ledamöters
handlande, när dessa inte har möjligheten att gå i svarsmål?
att det behövs någon ”etisk debatt” i fullmäktige för att
undvika sådana övertramp i framtiden?”
Kommunfullmäktiges ordförande besvarar interpellationen
på nästa sammanträde.
______
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Kf 2004-03-29, § 44
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Nilsson lämnar
följande svar:
”Kommunfullmäktiges arbete vilar på två viktiga grundpelare.
Den ena är att göra kommunfullmäktiges arbete så intressant att medborgarna kan och vill följa och delta i debatten.
Den andra är att skapa ett debattklimat i kommunfullmäktige som främjar den politiska diskussionen före personangrepp, m.m.
När det gäller den första grundpelaren är det viktigt att sådana frågor lyfts upp i kommunfullmäktige som är intressanta både för kommuninvånarna och de folkvalda politikerna. I detta fallet handlar det inte bara om kommunfullmäktiges ledamöters möjligheter till initiativrätt i fullmäktige
genom motioner, interpellationer och frågor. Det handlar
också om kommuninvånarnas möjlighet att lyfta fram frågor
genom medborgarförslag. Men framförallt handlar det om
att föra en diskussion om vilka frågor och ärenden som ska
upp till diskussion och beslut i kommunfullmäktige. Fullmäktiges arbete måste upplevas som intressant för ledamöterna och kommuninvånarna.
När det gäller den andra grundpelaren så är det för mig viktigt att var och en av fullmäktiges ledamöter och ersättare
har ett etiskt förhållningssätt. För mig innebär detta att vi
alla ser varandra som likvärdiga människor och att vi i fullmäktige i första hand försöker diskutera sak och inte person
– med andra ord försöker undvika personangrepp. Det sker
alltför ofta i fullmäktige att tonen ledamöter emellan blir
hård och rå. Detta gagnar inte debatten. För den skull får
inte fullmäktiges debatter bli alltför ”tama” och ointressanta.
Det är viktigt att vi har en spänstig, trevlig och rolig debatt i
fullmäktige utan att för den skull ge avkall på sakinnehållet.
Detta inte minst med tanke på att vi ska intressera medborgarna och kunna rekrytera nya politiker till framtida uppdrag. Politik ska vara både roligt och intressant.
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Mitt svar på Dina frågor är
1. Nej
2. Nej
John Bruun tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2004.163

253

Försäljning av del av Hässleholm Mölleröd 2:6, byggnaderna
nr 18, 19, 58, 66 samt 76
Ks au 2004-03-17, § 89
Överenskommelse har träffats med Anders Nilsson avseende
försäljning av byggnader och mark inom Hässleholms Garnison.
Överenskommelse innebär också att Nilsson övertager gällande hyresavtal mellan kommunen och ANFA-syd, vilket är
tecknat för försvarets räkning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överlåtelse av i handlingar redovisat område
inom Hässleholm Finja Mölleröd 2:6, varigenom kommunen
till Anders Nilsson, Skönabäck 9244, 281 95 Vankiva säljer
byggnader och mark för en köpeskilling om två miljoner
niohundrafemtiotusen (2 950 000) kronor.
Bo-Anders Thornberg deltar ej i handläggningen av och i beslutet av ärendet.
______
KS 2004-03-29, § 46
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna överlåtelse av i handlingar redovisat område
inom Hässleholm Finja Mölleröd 2:6, varigenom kommunen
till Anders Nilsson, Skönabäck 9244, 281 95 Vankiva säljer
byggnader och mark för en köpeskilling om två miljoner
niohundrafemtiotusen (2 950 000) kronor, samt
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KS § 46 forts
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______
Kf 2004-03-29, § 45
Tommy Nilsson återinträder som ordförande
Noteras att köpeavtalet p 5 2:a st avser byggnad 18.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överlåtelse av i handlingar redovisat område
inom Hässleholm Finja Mölleröd 2:6, varigenom kommunen
till Anders Nilsson, Skönabäck 9244, 281 95 Vankiva säljer
byggnader och mark för en köpeskilling om två miljoner
niohundrafemtiotusen (2 950 000) kronor, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning
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Dnr 2004.27

102

Huvudman i Röke sockens sparbank
Kf 2004-02-23, § 25
Nils-Arne Petersson, s, har avsagt sig uppdraget som huvudman i Röke sockens sparbank.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet av huvudman.
______
Kf 2004-03-29, § 46
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet av huvudman.
______

Beslut till
Röke sockens sparbank
Troman
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Dnr 2004.143

102

Val av huvudmän i Snapphanebygdens sparbank
Kf 2004-03-29, § 47
Snapphanebygdens sparbank hemställer att kommunfullmäktige ska utse tre huvudmän då de nuvarande faller för
åldersstrecket.
De som faller för åldersstrecket är Karin Paulsosn, m, Bengt
Paulsson, m, och Eldon Svensson, c.
Kommunfullmäktige beslutar
att till huvudmän i Snapphanebygdens sparbank t.o.m.
sparbanksstämman 2007 utse
Per Warnholtz, m, Södra vägen 20, 280 20 Bjärnum,
Stefan Larsson, m, Djursäter, 280 22 Vittsjö, och
Rikard Edvardsson, c, Hillarp 1125, 280 20 Bjärnum.

Beslut till
Snapphanebygdens sparbank
PW
SL
RE
Troman
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Dnr 2004.157

102

Val av ersättare i socialnämnden
Kf 2004-03-29, § 48
Merete Karlsen, v, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______

Beslut till
Sn
Pk
Troman
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Dnr 2003.594

102

Val av lekmannarevisor i styrelsen för Hässleholms Vatten
AB
Kf 2004-03-29, § 49
Annicka Stacke, fp, har avgått som ledamot i revisionen och
lämnar därmed även uppdraget som lekmannarevisor i styrelsen för Hässleholms Vatten AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisor i Hässleholms Vatten AB utse Ingvar Olsson,
fp, Hågnarp 1138, 280 20 Bjärnum.

Beslut till
Hässleholms Vatten AB
IO
Troman
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Dnr 2003.594

102

Val av lekmannarevisor i styrelsen för AB Hässleholmsbyggen
Kf 2004-03-29, § 50
Annicka Stacke, fp, har avgått som ledamot i revisionen och
lämnar därmed även uppdraget som lekmannarevisor i styrelsen för AB Hässleholmsbyggen.
Kommunfullmäktige beslutar
att till revisor i AB Hässleholmsbyggen utse Ingvar Olsson,
fp, Hågnarp 1138, 280 20 Bjärnum.

Beslut till
AB Hlm-byggen
IO
Troman
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Dnr 2004.192

102

Val av 1 huvudman i Sparbanksstiftelsen Skåne
Kf 2004-03-29, § 51
Mandattiden för samtliga 20 av kommunerna valda huvudmän i Sparbanksstiftelsen Skåne utgår efter den ordinarie
stämman år 2004. Huvudmän för ytterligare en mandatperiod å fyra år, d.v.s. för tiden från Stiftelsens ordinarie
stämma 2004 till och med den ordinarie stämman 2008 ska
väljas. Hässleholm har 1 huvudman.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet av huvudman.
______

Beslut till
Sparbanksstiftelsen Skåne
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Dnr 2004.206

101

Motion angående upprättande av handlingsplan avseende
åtgärder i samband med hot om våld mot kommunens anställda och förtroendevalda
Kf 2004-03-29, § 52
Anmäles att en så lydande motion av Robin Gustavsson remitterats till kommunstyrelsen, socialnämnden och säkerhetschefen Benny Ståhl:
”Kommunen är som arbetsgivare skyldig att förebygga
ohälsa för anställda samt att vidtaga nödvändiga åtgärder
om någon drabbats av – eller upplever arbetsrelaterad påfrestning.
Många anställda inom kommunen, men även förtroendevalda, har att handlägga och besluta i för utomstående
kontroversiella frågor, som kan väcka anstöt eller missnöje.
Reaktionerna kan ta sig olika uttryck. I vissa fall kan det
förekomma hot om våld eller olika repressalieåtgärder mot
såväl enskild arbetstagare/förtroendevald som mot deras
anhöriga. Inte sällan kommer dessa hot oförberett och på
icke kontorstid.
Kommunens beredskap för att hantera olika hot om våld
mot såväl anställda som förtroendevalda bör beskrivas i en
handlingsplan. Handlingsplanen bör omfatta alla och även
beskriva vem som ansvarar för aktuella åtgärder.
Undertecknad föreslår fullmäktige besluta att en handlingsplan upprättas avseende åtgärder i samband med hot om
våld eller andra repressalier mot kommunens anställda, förtroendevalda eller deras anhöriga.”
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Justering

TN

AE

TI

TR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-03-29

39

Dnr 2004.215

101

Interpellation angående kommunens hyressättning
Kf 2004-03-29, § 53
John Bruun medges ställa denna interpellation till tekniska
nämndens ordförande K G Sjöholm:
”Omsorgsnämnden hyr ett stort antal fastigheter av tekniska nämnden genom fastighetskontoret. Hyrorna, s.k. internhyror, uppgår till ca 1 000 kr/m2 och i dessa ingår löpande och periodiskt underhåll.
En, förvånande, stor del av dessa fastigheter som ON hyr är
i avsaknad av, fungerande trygghetslarm och i något fall
brandlarm. Omsorgsförvaltningen har påpekat dessa brister
vid ett flertal samtal med fastighetskontoret. På omsorgsnämndens februarisammanträde kom detta upp som ett
ärende eftersom fastighetskontoret ville ha ett nämndsbeslut på att de skulle påbörja att åtgärda dessa tydliga brister
på berörda fastigheter.
Snart efter detta beslut hade fastighetskontoret påbörjat
översynen av larmet på Qvarngården och bytt desamma och
därigenom fick Qvarngården det välfungerande larm man
har betalat för genom hyran.
Men nej. För några veckor sedan damp det ner ett tilläggskontrakt för hyran på Qvarngården, enligt kontraktet anser
fastighetskontoret att detta är en investering och att en
hyreshöjning på ca 110 000 kr/år är rimlig.
Mina frågor till TN:s ordförande är följande:
Anser du det rimligt att underhåll av larm och liknande behöver behandlas på nämndsnivå?
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Kf § 53 forts
Anser du, att det är rimligt att ta ut storstadshyror, på 1520 milj till fastighetsunderhåll i budget och samtidigt öka
hyrorna genom att kalla åtgärdade brister för investering?”
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde.

Beslut till
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Anmälningar
Kf 2004-03-29, § 54
Dnr 2004.147
102
Beslut från länsstyrelsen vari utvisas att Erik Norrgran, s,
utsetts som ersättare efter Ulf Swane.
Årsredovisningar för de kommunala bolagen vilka
tillställts ledamöter och ersättare
- Hässleholm Fjärrvärme AB
- Hässleholms Vatten AB
- Hässleholms Renhållare AB
- Hässleholms Industribyggnads AB
- Hässleholm Stadshus AB
- AB Hässleholmsbyggen
- Stiftelsen Bjärnum-Hus
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Agneta Söderberg, s
Bo-Anders Thornberg, m
Leif Nilsson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögardh, m
Barbro Fredman, s
Hans Wendel, v
Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
Kerstin Andersson, c
Roland Persson, s
Johan Schiff, mp
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
Anders Åström, s
Karin Axelsson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Sven-Inge Persson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Irene Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Per-Gunnar Andersson, fv
Rolf Persson, s
Lena Wallentheim, s
Gösta Johansson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Lars Lindbeck, fp
Urban Widmark, m
Christer Welinder, s
Torsten Ising, fv
Gunnel Gustavsson, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Petersson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Nils Oscarsson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Dan Lindau, fp
Birgitta Tuvesson, m
Zidon Kristensson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
Tommy Nilsson, s, ordf
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