SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-12-13
Plats och tid

1

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.20

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck, John Bruun,
Madlén Sjögaard, Barbro Fredman, Joakim Wendel, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas
Roth, Kerstin Andersson, Gunnel Persson, Christer Stensson, Kjerstin Ulfvik Jonasson, Mari-Ann
Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Karin Axelsson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson, Stig
Hansson, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Agneta Söderberg §§ 178-179, Irene Nilsson §§ 180-191,
Per-Åke Purk, Kerstin Rittbo, Roland Persson, Lena Wallentheim, Lars-Ivar Ericson, Eva-Marie
Lidén, Per-Ingvar Önnevik, Lars Lindbeck, Johan Berglund, Christer Welinder, Torsten Ising,
Gunnel Gustavsson, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita Peterson, Lars Johnsson, Rolf
Delcomyn, Helene Sigfridsson, Hans Tosteberg, Margareta Axelsson, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed, Per-Gunnar Andersson, Sol-Britt Erlandsson,
Lena Axelsson, Lars Arvidsson, Birgitta Tuvesson och Zidon Kristensson.

Ersättare
Övriga deltagande

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

Utses att justera
Ersättare

Ingrid Jägerhed och Berit Wirödal
Willy Ohlsson och Sonje Björck

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2004-12-21, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Tommy Nilsson

Justerare

Ingrid Jägerhed

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2004-12-13

Anslagsdatum

2004-12-21

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering
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BW

Paragrafer 178-191

Berit Wirödal

Anslagets nedtagande 2005-01-13

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-12-13

Sid

2

Ersättare
Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Erik Berlin, Christina Hofvander, Sven Jönsson, Helena Malje, Erik
Norrgran, Anita Johannesson, Bengt Troedsson, Bo-Anders Friberg, Johan Barnekow, Lars-Göran
Wiberg, Jörgen Johansson, Lennart Pettersson, Gösta Johansson, Inger Johansson, Dan Lindau,
Birger Ohlsson, Eskil Engström, Bengt-Arne Nilsson, Anna Gustavsson, Christer Jönsson, Lisbeth
Jönsson, Niklas Grundström, Richard Aagren och Camilla Björck.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sid

2004-12-13

3

Dnr 2004.708

101

Fråga angående stängningen av Andersgården
Kf 2004-12-13, § 178
Berit Wirödal medges ställa denna fråga till omsorgsnämndens ordförande Kerstin Andersson:
”Enligt tidningen Norra Skåne (2004-12-10) kommer
Andersgården att stänga redan till sommaren trots tidigare
löften till vårdtagarna om att man skulle slippa att flytta från
sina rum.
Med tanke på de begränsade antalet vårdplatser vill jag
ställa följande fråga till dig;
Kommer alla vårdtagarna på Andersgården att få vårdplatser i Hässleholm?”
Kerstin Andersson besvarar frågan.
Berit Wirödal tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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BW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2004-12-13
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Dnr 2004.710

101

Fråga angående budget 2005
Kf 2004-12-13, § 179
John Bruun medges ställa denna fråga till omsorgsnämndens ordförande Kerstin Andersson:
”På omsorgsnämndens (ON) sammanträde den 8 december
framkom det, att majoriteten i kommunfullmäktige, för
2005 har underbudgeterat ON med drygt två miljoner. Prishöjningen på köpta varor och tjänster överstiger det
tilläggsanslag fullmäktige gav ON. Därtill kommer en nödvändig personalökning, för att upprätthålla en lagstadgad
nivå på främst handikappvården. Detta gör ytterligare minus 3,2 miljoner. ON underskott är alltså redan drygt 5,2
miljoner innan budgetåret ens har börjat.
För att motverka detta har majoriteten i ON beslutat att
lägga ner Andersgården per 31 juni 2005 trots att de i mars
och igen i december 03 lovade att de som ville bo kvar
skulle få det.
”Förvaltningen föreslår att verksamheten successivt avvecklas och att inga nya boendeplaceringar kommer till
stånd. Samtliga i dag boende på Andersgården kvarbor om
inga andra individuella önskemål framträder.”
Utdrag ur omsorgsnämndens handlingar för decembersammanträdet 2003.
Först lovar majoriteten att man skall få bo kvar livet ut, sen
1½ år senare river man upp beslutet och vill nu tvångsflytta
de 12 (av 18) som bor kvar. Majoriteten sviker sitt löfte till
vårdtagarna och deras anhöriga, utan att ens rodna.
Under nuvarande mandatperiod har ON minskat antalet
platser i särskilt boende med ca 90 platser. Vi i oppositionen
har på det skarpaste protesterat mot detta, eftersom det
inte har funnits någon långsiktig planering och ej någon
konsekvensanalys av besluten.
Justering
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Utdraget bestyrkes
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Kf § 179 forts
Frågor
Kommer omsorgsnämnden att äska om tilläggsanslag till
2005 års budget?
Om inte, vilken verksamhet anser du då att nämnden skall
skära ner på, eller vilken avgift står på tur att höjas?
Anser du att majoriteten kan lova vad som helst för att
blidka opinionen, för 18 månader senare ändra besluten?
Kerstin Andersson besvarar frågan.
John Bruun tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.555

049

Redovisningsreglementet - ändring
Ks au 2004-11-10, § 350
Ekonomikontoret föreslår med hänvisning dels till Skatteverkets rekommendation beträffande beloppsgräns avseende inköp av inventarier och dels uttalande från rådet för
kommunal redovisning att maskiner och inventarier får räknas som investering för lägre belopp än som är fallet idag.
Redovisningsreglementet föreslås ändras enligt rekommendationen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att redovisningsreglementets punkt 2 skall ha följande lydelse:
-Pkt 2 Maskiner och inventarier
Inköp av inventarier för permanent bruk räknas som en investering om livslängden är minst 3 år och inköpsvärdet är
minst ½ basbelopp (exkl moms). Beloppsgränsen gäller
även vid samlade inköp av flera likartade inventarier med
ett naturligt samband (samma arbetsplats/institution och
leverans under samma budgetår). Observera att samma arbetsplats/institution inte innebär geografiskt område, såsom
rektorsområde.
______

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2004-12-13
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KS 2004-11-17, § 144
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-12-13, § 180
Kommunfullmäktige beslutar
att redovisningsreglementets punkt 2 skall ha följande lydelse:
-Pkt 2 Maskiner och inventarier
Inköp av inventarier för permanent bruk räknas som en investering om livslängden är minst 3 år och inköpsvärdet är
minst ½ basbelopp (exkl moms). Beloppsgränsen gäller
även vid samlade inköp av flera likartade inventarier med
ett naturligt samband (samma arbetsplats/institution och
leverans under samma budgetår). Observera att samma arbetsplats/institution inte innebär geografiskt område, såsom
rektorsområde.

Beslut till
Ekonomikontoret
Kommunal författningssamling

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.646
Dnr 2004.690

041
311

Finansiering av investering i Vinslövstunneln 2004
KS 2004-11-17, § 145
Under åren 1999-2001 projekterades och uppfördes
Vinslövstunneln. Kort därefter uppdagades stora problem
med grundförhållandena, som bl.a. fick till följd att kommunen rättat till fel. De två största insatserna är dels att man
injekterat för att säkra och rätta upp brokonstruktionen och
dels att man använde en gummiduk med tung fyllnad för att
säkra grundförhållandena. Kommunens kostnader för hela
tunnelprojektet till och med 2003 uppgår till 28,4 mkr,
varav 12,9 mkr har skrivits ned.
Arbetet under tunneln/vägbanan påbörjades i slutet av 2003
och merparten av arbetena var avslutade i början av sommaren 2004 då vägtunneln återinvigdes. Tekniska kontoret
bedömer att kostnaderna/utgifterna i år kommer att uppgå
till 8,1 mkr, varav ca 5 mkr enligt tekniska kontorets bedömning är en investering som motsvarar det mervärde
som trågkonstruktionen tillför hela tunnelprojektet.
I investeringsbudgeten 2004 finns inget anslag för Vinslövstunneln i tekniska nämndens investeringsbudget. I stället
finns 8 mkr på ekonomikontorets anslag för oförutsedda investeringar (projekt 20104) reserverade för Vinslövstunneln. Ekonomikontoret föreslår att 5 mkr anvisas från anslaget för oförutsedda investeringar och tillförs tekniska nämndens investeringsbudget, projekt 29487. Resterande del av
kommunens kostnader för trådkonstruktionen, ca 3,1 mkr,
är av reparations- och återställningskaraktär och ekonomikontoret föreslår att dessa kostnadsbokförs och regleras i
bokslutet som en nedskrivning.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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KS § 145 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillföra tekniska nämndens investeringsbudget 5 mkr avseende Vinslövstunneln, projekt 29487,
att finansiera anslaget till tekniska nämnden ur ekonomikontorets anslag för oförutsedda investeringar, projekt
20104, samt
att resterande del av årets kostnader avseende Vinslövstunneln, ca 3,1 mkr, skall regleras som en nedskrivning i samband med årets bokslut.
______
Kf 2004-12-13, § 181
Bengt Andersson föreslår att tekniska kontorets tjänstemän
skall redovisa projektet på nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra tekniska nämndens investeringsbudget 5 Mnkr
avseende Vinslövstunneln, projekt 29487,
att finansiera anslaget till tekniska nämnden ur ekonomikontorets anslag för oförutsedda investeringar, projekt
20104,
att resterande del av årets kostnader avseende Vinslövstunneln, ca 3,1 Mnkr, skall regleras som en nedskrivning i samband med årets bokslut, samt
att uppdra åt tekniska nämndens/kontorets tjänstemän att
redovisa projektet på nästa sammanträde.

Beslut till
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Ek
Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.558

268

Upplåtelse av mark för teknikbodar för bredbandsutbyggnad
Ks au 2004-11-10, § 359
Hässleholms kommun deltar i det s.k. BAS-projektet som
syftar till att ge alla orter i Skåne med mer än 200 invånare
tillgång till bredband.
Det innebär att man i varje ort med mer än 200 invånare
kommer att placera en s.k. THF (Telehousing Facility), vilken sedan blir utgångspunkt i orten.
På vissa orter finns det ingen lämplig kommunal lokal. Då
måste mark för uppsättande av teknikbod upplåtas genom
anläggningsarrende.
Avtalstiden med Sydkraft Bredband är 15 år och samma tid
föreslås för markupplåtelse.
Idag måste kommunfullmäktige besluta om avtal längre än
10 år.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att utarrendera mark med
upplåtelsetid om 15 år för teknikbodar för bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt exploateringschef Lars Bergman att besluta
om och underteckna erforderliga arrendeavtal.
______
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Utdraget bestyrkes
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KS 2004-11-17, § 146
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdra åt exploateringschef Lars Bergman att besluta om och
underteckna erforderliga arrendeavtal.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att uppdra åt kommunstyrelsen att utarrendera mark med
upplåtelsetid om 15 år för teknikbodar för bredbandsutbyggnaden i kommunen.
______
Kf 2004-12-13, § 182
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att utarrendera mark med
upplåtelsetid om 15 år för teknikbodar för bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Beslut till
Ks

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.597

253

Anbudsförsäljning av Hässleholm Vittsjö 90:1
Ks au 2004-11-10, § 360
Exploateringsavdelningen har infordrat anbud på försäljning
av fastigheten Hässleholm Vittsjö 90:1.
Vid anbudstidens utgång, 2004-09-09, var sex anbud inkomna.
Anbudsgivare med högsta anbud drog 2004-09-23 tillbaka
sitt anbud. Näst högsta anbud, 1 088 000 kronor har avlämnats av Bernhard Design Intention AB, Abraham Bernharth, Bokebacken 3, 280 22 VITTSJÖ.
Vittsjö 90:1 har följande data:
Adress:
Taxeringsvärde:
Markareal:
Antal byggnader:
Antal lägenheter:
Total lägenhetsyta:

Beatabacken 22, 24, Vångav 8, Vittsjö
824 000 kronor
2 680 kvm
3
6
369 kvm

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheten Hässleholm Vittsjö 90:1 till Bernharth Design Intention AB, Bokebacken 3, Vittsjö, för en köpeskilling om 1 088 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______
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Utdraget bestyrkes
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KS 2004-11-17, § 147
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-12-13, § 183
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheten Hässleholm Vittsjö 90:1 till Bernharth Design Intention AB, Bokebacken 3, Vittsjö, för en köpeskilling om 1 088 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt
upprättat förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Kommunledningskontorets Exploateringsavdelning
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.651

003

Reglemente för krisledningsnämnden
Ks au 2004-12-01, § 391
Kommunfullmäktige antog 2003-08-25 reglemente för krisledningsnämnden. I samband med att ett förslag till krisledningsplan upprättats har en översyn av reglementet gjorts,
vilken medfört ett förslag till nytt reglemente. I det nya
reglementet har nämndens uppgifter fylligare beskrivits.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hävande av gällande reglemente, anta upprättat
förslag till reglemente för krisledningsnämnden.
______
KS 2004-12-02, § 156
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-12-13, § 184
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hävande av gällande reglemente, anta upprättat
förslag till reglemente för krisledningsnämnden.

Beslut till
Kommunal författningssamling

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.650

163

Krisledningsplan
Ks au 2004-12-01, § 392
Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid skall kommuner varje mandatperiod fastställa en plan för hur sådana
händelser skall hanteras.
Kommunfullmäktige har tidigare antaget en ledningsplan för
bl.a. sådana händelser. Denna plan har nu anpassats till den
nya lagstiftningen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med upphävande av gällande ledningsplan, anta upprättat förslag till krisledningsplan.
______
KS 2004-12-02, § 157
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-12-13, § 185
Kommunfullmäktige beslutar
att, med upphävande av gällande ledningsplan, anta upprättat förslag till krisledningsplan.

Beslut till
Kommunal författningssamling

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.670

252

Försäljning av fastigheterna Hässleholm del av Finja
Mölleröd 2:9, samt borgen
Ks au 2004-12-01, § 393
Kommunfullmäktige har 2004-02-23 § 21 bemyndigat
kommunstyrelsen att överlåta rubricerade fastighet till
Hässleholms Industribyggnads AB. Enligt beslutet skall fastighetens vid överlåtelsen bokförda värden utgöra köpeskilling för förvärvet.
Industribyggnadsbolaget föreslår kommunstyrelsen att det
inom ”Sjörröd Norra” för exploatering avsedda området (ca
41 ha) skall undantagas från försäljning.
Hibab:s styrelse har 2004-11-12 beslutat föreslå kommunstyrelsen att överlåta rubricerade område till bolaget för en
köpesumma om 20 Mnkr.
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på ärendet och finner det bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpehandling genom vilken Hässleholms Industribyggnads AB köper del av Finja
Mölleröd 2:9,
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Ks au § 393 forts
att besluta att för Hässleholms Industribyggnads AB ställa
kommunal borgen såsom för egen skuld för den föreslagna
köpeskillingen om 20 Mnkr,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att tillträdesdagen skall vara 2004-12-31.
______
KS 2004-12-02, § 158
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på förslaget om försäljning för att det sammantaget är en ofördelaktig affär.
I detta instämmer Robin Gustavsson och Torsten Ising.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den
som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande om avslag röstar
nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Urban Widmark, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun och Torsten Ising.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-12-13

Sid

18

KS § 158 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
______
Kf 2004-12-13, § 186
Med kommunfullmäktiges godkännande debatteras ärende 8
och 9 gemensamt.
Christer Caesar yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Bo-Anders Thornberg, John Bruun, Douglas
Roth och Rolf Tronäss.
Bengt Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Lars Olsson och Stig Hansson.
Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande
proposition på dels bifall och dels avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den
som vill avslå det röstar nej.” 34 ja-röster och 27 nej-röster
avges. (Se bilaga Kf § 186).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpehandling genom vilken Hässleholms Industribyggnads AB köper del av Finja
Mölleröd 2:9,
att besluta att för Hässleholms Industribyggnads AB ställa
kommunal borgen såsom för egen skuld för den föreslagna
köpeskillingen om 20 Mnkr.
Justering
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Kf § 186 forts
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att tillträdesdagen skall vara 2004-12-31.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.

Beslut till
Kommunledningskontorets Exploateringsavdelning

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.671

252

Försäljning av fastigheterna Hässleholm del av Tormestorp
5:16, samt borgen
Ks au 2004-12-01, § 394
Kommunfullmäktige har 2004-02-23 § 21 bemyndigat
kommunstyrelsen att överlåta rubricerade fastighet till
Hässleholms Industribyggnads AB. Enligt beslutet skall fastighetens vid överlåtelsen bokförda värden utgöra köpeskilling för förvärvet.
Industribyggnadsbolaget föreslår kommunstyrelsen att det
inom ”Sjörröd Norra” för exploatering avsedda området (ca
41 ha) undantages från försäljning.
Hibab:s styrelse har 2004-11-12 beslutat föreslå kommunstyrelsen att överlåta rubricerade områden till bolaget för en
köpesumma om 30 Mnkr.
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på ärendet och finner det bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpehandling genom vilken Hässleholms Industribyggnads AB köper del av Tormestorp 5:16,
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Ks au § 394 forts
att besluta att för Hässleholms Industribyggnads AB ställa
kommunal borgen såsom för egen skuld för den föreslagna
köpeskillingen om 30 Mnkr,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att tillträdesdagen skall vara 2004-12-31.
______
KS 2004-12-02, § 159
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på förslaget om försäljning för att det sammantaget är en ofördelaktig affär.
I detta instämmer Robin Gustavsson och Torsten Ising.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den
som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande om avslag röstar
nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Urban Widmark, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun och Torsten Ising.
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KS § 159 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
______
Kf 2004-12-13, § 187
Med kommunfullmäktiges godkännande debatteras ärende 8
och 9 gemensamt.
Christer Caesar yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Bo-Anders Thornberg, John Bruun, Douglas
Roth och Rolf Tronäss.
Bengt Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Lars Olsson och Stig Hansson.
Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande
proposition på dels bifall och dels avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den
som vill avslå det röstar nej.” 34 ja-röster och 27 nej-röster
avges. (Se bilaga Kf § 187).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpehandling genom vilken Hässleholms Industribyggnads AB köper del av Tormestorp 5:16,
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Kf § 187 forts
att besluta att för Hässleholms Industribyggnads AB ställa
kommunal borgen såsom för egen skuld för den föreslagna
köpeskillingen om 30 Mnkr,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att tillträdesdagen skall vara 2004-12-31.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.

Beslut till
Kommunledningskontorets Exploateringsavdelning
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Dnr 2004.661

101

Interpellation angående Silviaskolan
Kf 2004-11-29, § 172
Kerstin Rittbo medges ställa denna interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Det har framgått att det finns planer på att Silviaskolan
skall flyttas till Linnéskolan. Det är på grund av att elevantalet minskar och att Västerskolans elever skall flyttas till
Linnéskolan.
Sedan detta blev känt har enligt rektorn på Silviaskolan intill
dags datum bara en lokalpolitiker besökt skolan för att få
veta mer om deras verksamhet.
Frågor till Bengt Andersson:
1. Hur tänker ni lösa problemet med alla hörslingor som
måste finnas i väggarna och golven samt på skolgården?
2. Dessa barn som går i Silviaskolan är p.g.a. sina hörhjälpmedel känsliga för ljud, och det kan bli mycket buller
och skrik på en så pass stor skola som Linnéskolan inte
minst på skolgården. Hur löser man det problemet?
3. Har ni funderat på att bygga ut, kanske med hjälp av
statliga medel? Det är kö till Silviaskolan.
4. Vem står för kostnaderna som blir vid en sådan flytt?”
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde.
______
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Kf 2004-12-13, § 188
Bengt Andersson lämnar följande svar:
1. Silviaskolans verksamhet förutsätter att denna är
samlokaliserad med en F-9-skola. En ev nedläggning av
Västerskolan förutsätter därför att Silviaskolan flyttas. Att
inrymma Silviaskolan i befintliga lokaler är troligen inte
tekniskt möjligt utan kräver nybyggnation.
2 Inom Linnéskolans område finns möjlighet att placera en
nybyggd Silviaskola på sådant sätt att hörselstörningar
inte uppkommer.
3. Silviaskolan är en av Hässleholms kommuns spetsutbildningar och förvaltningen undersöker möjligheten att
komplettera skolan med en förskoleklass.
Vidare pågår ett arbete med att integrera hörselförskola
och språkförskola i verksamheten. Skolan har i dag ett
statligt driftsbidrag på ca 1 miljon. Några statsbidrag för
utbyggnad finns inte utan detta måste bli en kommunal
investering. Observera dock att skolan till ca 90 % finansieras med interkommunala ersättningar.
4. Kostnaderna för en ev flyttning är givetvis kommunala.
Dessa måste dock vägas samman med utebliven renovering av Västerskolan, flyttning av gymnasieprogrammen
till HTS och nedläggning av Kyrkskolan. Tekniska kontoret
har i uppdrag att beräkna totalkostnaden för det helhetskoncept som BUN föreslagit för skolorganisationen i
Hässleholms stad.
Kerstin Rittbo tackar för svaret.
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Dnr 2004.672

101

Interpellation till socialnämndens ordförande angående utsatta barn- och ungdomar
Kf 2004-11-29, § 173
Pär Palmgren medges ställa denna interpellation till socialnämndens ordförande Gunnel Persson:
”Situationen på Barn och ungdomsenheten förefaller att
fortsätta vara kaotisk. När anmälningar inkommer om att
barn far illa och kan behöva stöd och hjälp ska förhandsbedömning göras skyndsamt och eventuell utredning öppnas.
På socialförvaltningen förekommer det att ärenden blir liggande utan att handläggare blir tillsatt. Antalet anmälningar
som leder till att utredning startar har också drastiskt minskat. Lägg därtill att ännu fler fall överskrider den längsta
tillåtna utredningstiden på fyra månader från anmälan.
Att arbeta med att utreda utsatta barn och ungdomars situation kräver personal med stor erfarenhet, både för att orka
med det tunga arbetet och för att kunna göra korrekta bedömningar. På barn och ungdomsenheten har, den senaste
tiden, flera handläggare slutat och andra har varit helt eller
delvis sjukskrivna. Inom den närmaste tiden slutar ytterligare två handläggare.
- Vad avser socialnämnden att vidta för åtgärder för att anmälningar som inkommer till barn och ungdomsenheten
utreds på ett lagenligt sätt?
- Vad avser socialnämnden att vidta för åtgärder för att arbetssituationen för handläggarna ska förbättras?
- Anser du, Gunnel Persson, att Hässleholms kommuninvånare kan känna sig säkra på att anmälningar, om barn som
far illa, leder till snabba korrekta utredningar och att barnen/ ungdomarna och deras familjer får den hjälp som de
behöver?”
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Kf § 173 forts
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde.
______
Kf 2004-12-13, § 189
Gunnel Persson lämnar följande svar:
”Det stämmer att socialförvaltningens barn- och ungdomsgrupp har haft svårigheter att hinna med sitt arbete på
grund av hög arbetsbelastning och hög personalomsättning.
Detta har redovisats till socialnämnden som har fattat beslut
om att anställa extra personal för att komma fatt. Detta arbete har pågått sedan i somras och arbetet har nu gett resultat i form av att antalet icke i tid avslutade utredningar
sjunkit avsevärt. Arbetet med att komma ifatt beräknas
vara avslutat 2004-12-31. Även problemet med att förhandsbedömningarna dragit ut på tiden är åtgärdat. Normal
väntetid efter en anmälan är idag maximalt 5 dagar. Andra
åtgärder som har vidtagits under hösten för att förbättra
både handläggning och arbetsmiljö på barn- och ungdomsenheten är som svar på följande frågor.
Fråga 1
Vad avser socialnämnden att vidta för åtgärder för att anmälningar som inkommer till barn- och ungdomsenheten
utreds på ett lagenligt sätt?
Svar
Ny organisation med specialisering på barn 0-12 år och 1319 år.
Fråga 2
Vad avser socialnämnden att vidta för åtgärder för att arbetssituationen för handläggarna ska förbättras?
Svar
Nya riktlinjer för handläggningen, samt medverkan av konsult med barnavårdsutredningar som specialitet.
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Kf § 189 forts
Fråga 3
Anser du, Gunnel Persson, att Hässleholms kommuninvånare kan känna sig säkra på att anmälningar om barn som
far illa, leder till snabba korrekta utredningar och att barnen/ungdomarna och deras familjer får den hjälp som de
behöver?
Svar
De insatser som har satts in för att förbättra både handläggning och arbetsmiljö på barn- och ungdomsenheten är
omfattande och det finns idag ingen anledning att känna oro
för att kommunens barn och ungdomar inte får den hjälp de
behöver.
Till nästa år planeras dessutom en utökning av antalet
handläggare genom en omfördelning i socialnämndens budget.”
Pär Palmgren tackar för svaret.
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Dnr 2004.711

101

Motion angående PRIV-platser
Kf 2004-12-13, § 190
Anmäles att en så lydande motion av John Bruun remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Var tionde Hässleholmselev i 9:an har inte godkänt i ett
eller flera kärnämnen. Anledningen till att man inte klarar
målen kan vara många, men i offfentliga sammanhang fokuseras det endast på ”busarna” som inte bryr sig. Men den
allra största delen är skötsamma, flitiga och ambitiösa ungdomar som tyvärr har olika typer av inlärningsproblem eller
inte har den språkliga/matematiska mognaden som krävs.
Dessa vill inget annat än få följa sina kompisar till gymnasiet.
I Hässleholm har man valt att lägga individuella programmet samlat på Ungdomscentrum (UC) som inte är integrerat
i något vanligt gymnasium. Där läser eleverna upp det/de
kärnämnesbetyg som saknas och varvar oftast detta med
praktik. I praktiken innebär detta att ungdomarna, på gymnasiet, kommer minst ett år efter sina kompisar.
Enligt en AMS rapport hoppar, på riksplan, 70 % av individuella programmet. Bl. a. på grund av alltför svag koppling
till de nationella programmen, men också på grund av
bristande självförtroende, som vi anser, kan bero på att
man inte följer sina kompisar till gymnasiet.
För att kunna ge en individuellt anpassad samt meningsfull
undervisning bör det finnas ett stort antal PRIV-platser
(programinriktat individuellt program) som komplement till
Ungdomscentrums individuella program. Från den 1 juli
2006 skall alla elever på individuella programmet erbjudas
en utbildning som är likvärdig de nationella programmen, i
praktiken PRIV-platser.
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Kf § 190 forts
Hässleholms kommun har under årtionden hävdat att kommunen är en utbildningsstad. Då anser vi att det är viktigt
att föra en progressiv skolpolitik som omfattar alla och som
ligger steget före andra kommuner. Att inrätta PRIV-platser
behöver inte innebära en kostnadsökning.
Med hänvisning till ovanstående yrkar folkpartiet liberalerna
på
att BUN undersöker möjligheterna för att utöka antalet s.k.
PRIV-platser inför läsåret 2005/2006
att tillåta kommunens ungdomar att söka PRIV-platser hos
andra kommuner, för nationella program som inte finns i
egen regi.”
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Kf 2004-12-13, § 191
Julhälsning från Eckernförde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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God Jul och Gott Nytt År
Ordföranden tackar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för det gångna årets arbete och önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År.
1:e vice ordförande Arne Elowson tillönskar Tommy Nilsson
en God Jul och ett Gott Nytt År.
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögardh, m
Barbro Fredman, s
Joakim Wendel, v
Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
Kerstin Andersson, c
Gunnel Persson, s
Christer Stensson, mp
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
Anders Åström, s
Karin Axelsson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Irene Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Roland Persson, s
Lena Wallentheim, s
Lars-Ivar Ericson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Per-Ingvar Önnevik, s
Lars Lindbeck, fp
Johan Berglund, 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
Helene Sigfridsson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Per-Gunnar Andersson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, 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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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögaardh, m
Barbro Fredman, s
Joakim Wendel, v
Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
Kerstin Andersson, c
Gunnel Persson, s
Christer Stensson, mp
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
Anders Åström, s
Karin Axelsson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Irene Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Roland Persson, s
Lena Wallentheim, s
Lars-Ivar Ericson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Per-Ingvar Önnevik, s
Lars Lindbeck, fp
Johan Berglund, 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
Helene Sigfridsson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Per-Gunnar Andersson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, 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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