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Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal, Kerstin Andersson, Willy Ohlsson, Sonje Björck, John
Bruun, Madlén Sjögaard, Agneta Söderberg, Hans Wendel, Roland Persson, Christer Caesar,
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Lena Wallentheim, Gösta Johansson, Eva-Marie Lidén, Per-Ingvar Önnevik, Lars Lindbeck, Johan
Berglund, Christer Welinder, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita
Peterson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn, Thomas Rasmusson, Hans Tosteberg, Margareta
Axelsson, Jan Nilsson, Gunnel Gustavsson, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed, Nils
Oscarsson, Sol-Britt Erlandsson, Lena Axelsson, Lars Arvidsson, Birgitta Tuvesson och Zidon
Kristensson.
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Övriga deltagande
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Paragrafer 176-194

Lena Wallentheim
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Ersättare
Leif Nilsson, Louise Kjaer, Christina Hofvander, Sven Jönsson, Helena Malje, Bengt Troedsson,
Urban Widmark, Johan Barnekow, Jörgen Johansson, Lennart Pettersson, Inger Johansson, Dan
Lindau, Marianne Littke, Birger Ohlsson, Eskil Engström, Bengt-Arne Nilsson, Anna Gustavsson,
Christer Stensson, Bodil Gustafsson-Larsson, Joakim Wendel, Per-Gunnar Andersson, Niklas
Grundström och Richard Aagren.
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Dnr 2003.520

101

Fråga angående representation med alkohol
Kf 2003-11-24, 176
Thomas Rasmusson medges ställa denna fråga:
”Representation i den kommunala verksamheten blir allt
mer svårgripbar då allt fler kommunala angelägenheter
hamnar i de kommunala bolagens dunkla göranden och låtanden. Nu låter jag kanske som en missnöjespolitiker, men
det vill jag bestämt dementera, men jag ser att det enda
sättet att hålla rent från alkoholmissbruk i kommunal regi är
att nolltolerans. Varken mer eller mindre.
Återhållsamhet med kommunala medel är en helig ledstjärna i min politiska gärning. Jag tycker nog att kommunstyrelsens ordförande ska föregå med gott exempel, och här
och nu gå mig till mötes och proklamera att Hässleholms
kommun framöver ska bedriva en alkoholfri representation.
Jag kan inte för mitt liv tycka att kommunala medel ska användas till alkoholkonsumtion. Vill man nu tvunget dricka
alkohol vid anordnade festligheter får man allt betala själv.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande:
- Ska verkligen Hässleholms kommun fortsätta att representera med alkohol?”
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson besvarar
frågan.
Thomas Rasmusson tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.521

101

Fråga angående kommunens kök
Kf 2003-11-24, 177
Johan Schiff medges ställa denna fråga till tekniska nämndens ordförande:
”Planerna på att centralisera kommunens matlagningsverksamhet är idag allmänt kända: Som gröna måste vi ifrågasätta vad denna centraliseringspolitik leder till. Att göra om
alla våra kommunala kök i skolor, äldreboenden och förskolor till uppvärmningsfilialer till ett storkök tror åtminstone
inte vi är något som kommunen och dess invånare tjänar på
i längden. Vi känner också att vi har ett rejält stöd i det hos
den duktiga personal som jobbar med mat i kommunen
idag.
Vi vill istället för att centralisera matlagningen satsa på att
utveckla de små kökens roller för att skapa en ännu bättre
matkultur kommunen. Att skapa ett centralkök går dessutom på tvärs mot kommunens satsning på Gastronovumprojektet som ju går ut på att skapa en mer levande matkultur.
Framförallt känner vi miljöpartister idag att det finns frågetecken kring ekonomin. Man undrar ju om detta inte kommer att bli en ny förlustaffär för kommunen.
Därför vill jag fråga K G Sjöholm:
1. Finns det en heltäckande kalkyl för centralköket?
2. Hur kan underhållet av de lokala köken vara så eftersatt
att det blir billigare att skapa ett centralkök?
3. Tycker du verkligen att det är motiverat att lägga ner
våra fungerande kök i kommunen samtidigt som man satsar stora pengar på Gastronovum?
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Kf § 177 forts
4. Är det en strategisk fråga för centerpartiet i Hässleholm
att centralisera denna verksamhet?”
Tekniska nämndens ordförande K G Sjöholm besvarar frågan.
Johan Schiff tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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Dnr 2003.549

101

Fråga angående ställd motion om säkrare skolskjuts
Kf 2003-11-24, 178
Lars Arvidsson medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande:
”Enligt protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 263
den 10 oktober förra månaden beslutades att avvakta med
behandlingen av min motion om säkrare skolskjuts med
hänvisning till ett pilotprojekt och en utredning av samordning av skolskjutsar och kollektivtrafik.
Eftersom jag är angelägen att behandlingen av min motion i
kommunfullmäktige inte ska skjutas upp för länge och med
hänvisning till att frågan om säkerheten på våra skolbussar
är av stort allmänt intresse vill jag ställa följande fråga:
- ingår säkerhetsfrågorna i utredningsdirektiven i den ovan
nämnda utredningen och när beräknas pilotprojekt och utredning avslutas?”
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson ber att få
besvara frågan mer detaljerat vid nästa sammanträde.
Lars Arvidsson tackar och ser fram emot svar vid nästa
sammanträde.

Beslut till
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Dnr 2003.420

041

Anhållan om kompensation för höjda internhyror och personalkostnader
Ks au 2003-10-01, § 241
Omsorgsnämnden anhåller om kompensation med 700 000
kronor för höjda internhyror, 1 700 000 kronor för löneökningar som ej innefattas i tidigare kompensation, 500 000
kronor för tredje sjukveckan samt 1 380 000 kronor för
kostnadsökning till enskilda vårdgivare.
I samma ärende anhåller omsorgsnämnden om medel för
merkostnader i samband med strejken, 237 000 kronor.
Omsorgsnämnden erhöll 225 000 kronor i kompletteringsbudgeten avseende strejken.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att kompensera omsorgsnämnden med 700 000 kronor för
höjda internhyror enligt omsorgsnämnden § 96 samt i övrigt
avslå omsorgsnämndens anhållan om kompensation, samt
att finansiera ärendet ur kontot ”kompensation anslagstyp 1
för investeringar 2002”.
______
Ks 2003-10-29, § 177
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

TN

KR

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-11-24

Sid

8

Kf 2003-11-24, 179
Kommunfullmäktige beslutar
att kompensera omsorgsnämnden med 700 000 kronor för
höjda internhyror enligt omsorgsnämnden § 96 samt i övrigt
avslå omsorgsnämndens anhållan om kompensation, samt
att finansiera ärendet ur kontot ”kompensation anslagstyp 1
för investeringar 2002”.

Beslut till
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2003.124

101

Motion angående kulturarbetet i kommunen
Kf 2003-03-31, § 63
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericsson remitterats till kommunstyrelsen och kulturnämnden:
”Kultur är viktigt. Kultur är både historia, nutid och framtid.
Kultur är till för alla åldrar. Därför är det viktigt att uppmärksamma ungdomars kulturutövande. En tendens i dagens samhälle är att ungdomars kulturella skapande har
minskat. Ungdomar har blivit alltmer passiva mottagare av
kultur. Allt färre ungdomar målar, fotograferar, spelar instrument, dansar eller spelar teater.
Ungdomars delaktighet i kulturellt skapande är viktigt och
för att underlätta detta så föreslår jag att Hässleholms
kommun formulerar en policy för hur kommunen skall möta
ungdomars behov av kultur.
Denna policy kan till exempel innehålla anvisningar om hur
stödet till ungdomars olika kulturyttringar kan ges friare
former och anpassas för snabba förändringar. Det är även
viktigt att formulera hur kommunens kulturpolitik kan stödja
ungdomars förmåga att uttrycka sig via film och media, ord,
bild och form, teater, dans och musik.”
______
Ks au 2003-10-01, § 247
Kulturnämnden har yttrat sig positivt 2003-08-27, §
87/2003 över motionen.
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Ks au § 247 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att framhålla att kulturnämnden angett att en policy i motionens anda redan tillämpas, samt
att anse motionen vara avslagen.
______
Ks 2003-10-29, § 178
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-11-24, 180
Kommunfullmäktige beslutar
att framhålla att kulturnämnden angett att en policy i motionens anda redan tillämpas, samt
att anse motionen vara avslagen.

Beslut till
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Dnr 2003.95

101

Motion angående intrångsersättning vid tillskapande av
vattenskyddsområden
Kf 2003-02-24, § 42
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och Hässleholms Vatten
AB:
”Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Att garantera
kommande generationer ett rent vatten är ett ansvar vi
måste ta. Vi miljöpartister är mycket angelägna om att
vattenskyddet i Hässleholms kommun förstärks och är därför missnöjd med att tekniska nämnden och numera Hässleholms vatten drar tillskapandet av vattenskyddsområden i
långbänk!
För det första kräver vi att både inre och yttre vattenskyddsområde för alla kommunala vattentäkter och tillhörande skyddsområdesföreskrifter fastställs; inte snart, inte
sen – utan nu!
Vidare. När vattenskyddsområden bildas drabbas ibland enskilda näringsidkare och markägare orättvist hårt när verksamheten biläggs med restriktioner. Vid några fall kan intrångsersättningar komma ifråga. För att klara detta ekonomiska åtagande finns det skäl att fondera medel vars avkastning långsiktigt kan användas som intrångsersättning.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att Hässleholms kommun inrättar en fond som byggs upp genom att
en miljöavgift läggs på vattenförbrukning hos VA-kollektivet
som ska placeras i en fond där avkastningen ska användas
som intrångsersättning
______

Justering

TN

KR

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-11-24

Sid

12

Ks au 2003-10-01, § 248
Hässleholms Vatten AB har inkommit med yttrande över
motionen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
Ks 2003-10-29, § 179
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-11-24, 181
Thomas Rasmusson tackar för svaret och yrkar bifall till
motionen.
Mona Hilbertsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Thomas Rasmussons yrkande om bifall till motionen och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder
Thomas Rasmussons yrkande röstar nej”.
59 ja-röster och 2 nej-röster avges. (Se bilaga Kf § 181).
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Beslut till
Justering
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Dnr 2003.439

019

Vision för Hässleholms kommun
Ks au 2003-10-01, § 250
Ett förslag till ”Vision för Hässleholms kommun” föreligger.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ”Vision för Hässleholms kommun”.
______
Ks 2003-10-29, § 180
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-11-24, 182
Bengt Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I detta instämmer Lena Wallentheim.

John Bruun yrkar bifall folkpartiets förslag. I detta instämmer Johan Schiff.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels John Bruuns yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ”Vision för Hässleholms kommun”.
Beslut till
Kommunal författningssamling
Justering
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Dnr 2003.344

600

Förlängning av försöksverksamheten med lokala styrelser
inom skolan
Ks au 2003-08-06, § 190
Kommunfullmäktige beslutade i § 6/1997 ”att medge att
barn- och utbildningsnämnden inrättar lokala styrelser inom
nämndens verksamhetsområde” och sedan 1 januari 1998
har dessa varit verksamma. Försöksverksamheten pågick
t.o.m. 2003-06-30.
Utbildningsdepartementet har under våren tillsatt en arbetsgrupp som ska föreslå hur och i vilken form lokala styrelser kan ingå i en fortsatt permanent reglering av elevoch föräldrainflytande. I avvaktan på denna översyn och
eventuell ny författningsreglering har regeringen beslutat
förlänga försöksverksamheten med lokala självstyrelser
fram till den 30 juni 2007.
Därmed anhåller barn- och utbildningsnämnden om förlängning av försöksverksamheten med lokala styrelser i skolan
fram till den 30 juni 2007.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medge förlängning av försöksverksamheten med lokala
styrelser i skolan fram till den 30 juni 2007.
______
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Ks 2003-08-06, § 140
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden
för redovisning av utvärdering av verksamheten.
______
Ks au 2003-10-15, § 264
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat en komplettering
till det svar som tidigare lämnats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att medge förlängning av försöksverksamheten med lokala
styrelser i skolan fram till den 30 juni 2007.
______
Ks 2003-10-29, § 182
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att medge förlängning av försöksverksamheten med lokala
styrelser i skolan till och med den 30 juni 2007.
______
Kf 2003-11-24, 183
John Bruun yrkar att ansvarsområdena för de lokala styrelserna ska utvecklas och breddas. Johan Schiff yrkar bifall till
John Bruuns yrkande.
Willy Ohlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels John Bruuns yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet
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Kf § 183 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att medge förlängning av försöksverksamheten med lokala
styrelser i skolan till och med den 30 juni 2007.

Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2002.440

101

Motion om slopande av entréavgifter till Vinslövs Friluftsbad
Kf 2002-09-30, § 161
Anmäles att en så lydande motion av Christer Welinder remitterats till kommunstyrelsen och fritidsnämnden:
”Friluftsbadet i Vinslöv, som är Hässleholms kommuns enda
kvarvarande, är mycket populärt och välbesökt. Badet är till
gagn för hela kommunen samt ett dragplåster för att campa
på den intilliggande campingen.
Sommaren 2002 har varit/var mycket badvänlig och detta
långt in i augusti månad. Tyvärr så stänger man frilufts-badet i samband med att skolorna börjar, så har man gjort sedan länge. Något okänsligt och ej anpassat efter väder och
efterfrågan.
Vad som har engagerat besökarna till friluftsbadet är entréavgifterna. För att lösa ett s.k. sommarkort till badet har
detta kostat 1000 kr sommaren 2002. Ett liknande kort i
Kristianstads kommun kostade 420 kr. Man kan konstatera
att entréavgifterna till friluftsbaden inom Kristianstads
kommun är lägre och i vissa fall betydligt lägre. Då skall det
framhållas att man inom Kristianstads kommun har 6 st friluftsbad igång under sommaren. Det är inte heller ovanligt
att man på dessa bad har tillgång till en bastu.
Vad som är märkligt på friluftsbadet i Vinslöv är att man
som icke badande inte får följa med barnen in på området
avgiftsfritt. Exempelvis får mor- eller farföräldrar lösa entré
för att kunna hålla uppsikt på barnbarnen då dessa badar.
Med ovanstående reflektioner borde det vara möjligt att
göra vårat friluftsbad ännu mer attraktivt genom att slopa
entréavgiften.
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Kf § 161 forts
Därför föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:
- Att fritidsnämnden får i uppdrag att slopa entréavgifterna
till Vinslövs friluftsbad.
- Att fritidsnämnden får i uppdrag at ta fram de senaste 5
årens nettointäkter för friluftsbadet.
- Att fritidsnämnden kompenseras för nettointäktsbortfallet
av kommunfullmäktige.”
______
Ks 2003-10-29, § 184
Av antagen budget för 2004 framgår att budgetramarna inte
medger slopade entréavgifter.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
______
Kf 2003-11-24, 184
Bengt Andersson yrkar att frågan ska hänskjutas till budgetberedningen 2005 och därmed anse motionen vara besvarad. Christer Welinder yrkar bifall till Bengt Anderssons
förslag.
Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Bengt Anderssons yrkande och finner Bengt
Anderssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan ska hänskjutas till budgetberedningen 2005 och
därmed anse motionen vara besvarad.
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Dnr 2003.117

101

Motion angående Projekt DDSS (Demografiska Databasen i
Södra Sverige
Kf 2003-02-24, § 45
Anmäles att en så lydande motion av Christer Caesar remitterats till kommunstyrelsen och kulturnämnden:
”Bakgrund
Projektet startade 1997 med syfte att registrera uppgifter
från kyrkoböcker och presentera dessa i sökbar form i en
databas på internet. Databasen innehåller uppgifter ur födelse-, vigsel-, och dödböcker från församlingar i Skåne och
Blekinge fram till ca 1894.
Arbetet med exerpering och registrering pågår i ett antal
kommuner.
Aktuella orter

Lokal huvudman/arbetsgivare

Hässleholm
Svedala
Höganäs
Broby
Bromölla

kommunen, kulturförvaltningen
Kommunen, Sesam-projektet
Kommunen, arbetsmarknadsenheten
Allt-möjligt-verkstaden, Svenska Kyrkan
Kommunen i samverkan med
släktforskarföreningen
Allt-möjligt-verkstaden, Svenska Kyrkan
Helsingborgs kommun
Stadsarkivet
Ängelholms släkt- och folklivsforskarförening
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Lönsboda
Helsingborg
Ystad
Ängelholm
Olofström
Ronneby
Karlskrona
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Kf § 45 forts
Databasen kompletteras efterhand med nya uppgifter efter
granskning av kontrollgruppen på Landsarkivet.
Projektorganisation
Landsarkivet i Lund är huvudman för projektet DDSS.
Styrgrupp
Jan Dahlin, LLA, Lars Jörwall, LLA, Karin Arlid, LAN, Martin
Dribe, Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet, Göran Hallberg, Dialekt- och ortnamnsarkivet, Lund.
Margaretha Mörck, Hässleholms kommun, Marianne Lilja,
Östra Broby och Bromölla, Gunnar Wieslander, Ystads
stadsarkiv samt företrädare för Skånes Genealogiska Förbund.
Vid behov kan andra berörda personer adjungeras till styrgruppen.
Styrgruppens uppgift är bl.a. att hålla sig väl informerad om
de lokala projektgruppernas arbete och i samråd med berörda Af-/Ami följa att verksamheten bedrivs i enlighet med
de intentioner som är fastställda.
Kyrkoböckerna är en ovärderlig källa för såväl släktforskare
som hembygdsforskare och andra som vill veta hur man
levde förr.
I Hässleholms del av projektet finns fem anställda som delar
på 4,5 tjänst. Alla har fått en gedigen utbildning för att
kunna läsa gammal handskrift och genom åren skaffat sig
en stor erfarenhet.
Åtta församlingar i vår kommun är helt klara och de övriga
14 är alla påbörjade.
Kulturnämnden beslöt 021023 att projektet skall pågå till
030531, därefter läggs projektet ned. Man säger dock i beslutsunderlaget att man är intresserad av att projektet får
fortsätta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-11-24

Sid
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Kf § 45 forts
Projektet har tre år kvar för att fullfölja sitt uppdrag med att
överföra alla kommunens kyrkoböcker till internet, så att de
blir lättillgängliga för många fler än idag.
Det verkar tyvärr som om projektet inte kan få ytterligare
externa bidrag, utan kommunen måste stå för kostnaden,
ca 300 kkr per år de resterande tre åren.
Detta är en viktig del av vårt kulturarv som vi inte får missa
att göra tillgängligt för envar. Vi sysselsätter dessutom fem
personer i ytterligare tre år. Det är i allas vårt intresse att
hålla nere arbetslösheten och särskilt när man kan göra det
till en så här billig penning.
Man kan också tänka sig att denna mycket erfarna och
kompetenta resurs kan användas av andra kommuner som
vill deltaga i projektet. Kommunen kan kanske t.o.m. sälja
dessa tjänster till presumtiva kunder och på så vis minska
ner sina egna kostnader.
Mot bakgrund av vad ovan sagts yrkar jag:
-Att kommunen utan avbrott fortsätter med sin del av projektet till dess att kommunens samtliga församlingars kyrkböcker skrivits in.
-Att kulturförvaltningen ges i uppdrag att, dels utreda möjligheterna att utnyttja den personal som finns för att sälja
tjänster till andra kommuner, dels finna andra finansiärer
för projektet.”
______
Ks 2003-10-29, § 185
Kommunfullmäktige beslöt i budget 2004 och flerårsplan att
slutföra projektet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-11-24

Sid
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Ks § 185 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, med hänvisning till budget 2004, anse motionen vara
bifallen.
______
Kf 2003-11-24, 185
Christer Caesar tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till budget 2004, anse motionen vara
bifallen.

Beslut till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-11-24
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Dnr 2003.493

Budgetuppföljning per 2003-09-30
Kf 2003-11-24, 186
Budgetuppföljning per 2003-09-30 har upprättats.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga uppföljningen till handlingarna.

Beslut till
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Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-11-24
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Dnr 2003.463

102

Val av nämndeman
Kf 2003-10-27, § 173
Leif Jannerstig, s, har avsagt sig uppdraget som nämndeman.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______
Kf 2003-11-24, 187
Kommunfullmäktige beslutar
att till nämndeman utse Jenny Önnevik, s, Duvgatan 15,
280 22 Vittsjö.

Beslut till
JÖ
Hlm tingsrätt
Troman (HA)
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Sid

2003-11-24
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Dnr 2003.497

101

Val av ledamot i kulturnämnden
Kf 2003-11-24, 188
Gunilla Sjösten, m, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att till ny ledamot utse Margreth Segerstein, m, Drivhusvägen 11, 281 40 Hässleholm.

Beslut till
MS
Kn
Pk
Troman (HA)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-11-24
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Dnr 2003.547

102

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Kf 2003-11-24, 189
Margaretha Sundin, s, har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Beslut till
Lst (brev)
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Datum
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2003-11-24
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Dnr 2003.530

101

Motion om budgetuppföljning av de kommunala bolagen
Kf 2003-11-24, 190
Anmäles att en så lydande motion av Douglas Roth remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret):
”När de kommunala bolagen Hässleholm Fjärrvärme AB,
Hässleholms Renhållare AB och Hässleholms Vatten AB bildades framförde vi från moderaterna farhågor för att insynen i dessa bolags verksamheter skulle minska.
Tyvärr har vi besannats i våra farhågor. Insynen från kommunfullmäktiges sida i dessa bolag inskränker sig till årsredovisningen en gång om året. Dessa bolag förvaltar i dag ett
mycket stort kapital och kommunen ansvarar för bolagens
ekonomiska åtaganden.
Jag anser att budgetuppföljningen som behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skall kompletteras
med redovisning från de kommunala bolagen. Redovisningen skall ske på samma sätt som förvaltningarna redovisar sina resultat.
Med hänvisning till ovanstående yrkas att kommunfullmäktige beslutar
att budgetuppföljningen kompletteras med redovisning av
de kommunala bolagen.”

Beslut till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sid

2003-11-24
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Dnr 2003.548

101

Motion angående Hovdalaområdet; en viktig resurs för
kommunen
Kf 2003-11-24, 191
Anmäles att en så lydande motion av Christer Caesar remitterats till kommunstyrelsen:
”För ca ett år sedan inköpte kommunen Hovdala övningsfält
av Fortifikationsverket. Hovdalafältet är en stor tillgång för
kommunen och måste ges en för kommunen viktig användning. Kommunstyrelsen har vid flera heldagsövningar träffats för att fundera kring fältets användning. Två dagar har
lagts på att till fots vandra genom delar av fältet, för att få
en uppfattning om dess användbarhet. En dag har strövområden i Skåne besökts för att se hur andra gjort med sina
naturtillgångar.
Det är av stor vikt att kommuninvånarna kan ges en möjlighet att utnyttja den natur, i vissa fall mycket ovanlig, som
kommunen nu har i sin ägo. Strövande i skog och mark höjer välbefinnandet och kan minska ohälsan.
Ganska snart efter att betalningen var erlagd började kommunen att begära in anbud på fastigheter som finns på fältet. Fastigheter har också redan lovats bort.
Om kommunen och dess innevånare skall ha en möjlighet
till att få ett naturskönt strövområde alldeles i utkanten av
centralorten, så krävs att vi inte förhastar oss. Skall vi använda området till något annat krävs likaså ett lugnt och
metodiskt tillvägagångssätt.
Först måste vi uppnå en bred enighet kring utnyttjande av
området, därefter anta planer, och först därefter göra någonting åt det. Vi kan inte som nu börja med att sälja av
fastigheter för att sedan bestämma vad vi skall ha området
till. Vi kanske kommer fram till att fastigheterna skulle behövts i kommunens ägo.
Justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-11-24

Sid
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Kf § 191 forts
Jag hemställer därför att kommunfullmäktige måtte besluta
att:
- Hovdalafältets användning blir föremål för en parlamentarisk utredning
- Inga åtgärder görs på fältet som t.ex. försäljning, byggnationer, avstyckningar, större avverkningar, förrän kommunfullmäktige beslutat om fältets användning.”

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-11-24
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Dnr 2003.546

101

Interpellation angående Hässleholms VA-taxa
Kf 2003-11-24, 192
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
kommunstyrelsens ordförande:
”Hässleholms Vatten AB har beslutat att från och med 200401-01 drastiskt höja VA-taxorna enligt nedan:
Taxedel

2003

2004

Höjning

Höjning

Rörlig

12.80 (kr)

13.20 (kr)

0.40 (kr)

3,1 %

Lägenhetsavgift

200 (kr)

360 (kr)

160 (kr)

80 %

Fast avgift

oförändrad 800 kr.

Mervärdesskatt 25 % tillkommer, vilket gör höjningarna
ännu mer kännbara för bostäder.
Ytterligare höjningar har aviserats, vilket bl.a. skulle innefatta att lägenhetsavgiften från nuvarande nivå kommer att
höjas med 190 % eller 475 kr. inkl moms.
Våra (borgerliga oppositionen) farhågor att bolagiseringen
av VA-verksamheten skulle leda till okontrollerad avgiftshöjning har tyvärr besannats.
Mina frågor:
1. Anser du att den beslutade och de aviserade avgiftshöjningarna är rimliga?
2. Delar du min åsikt att VA-taxan skall beslutas av fullmäktige?”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-11-24

Sid
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Anmälningar
Kf 2003-11-24, 193
Dnr 2003.464
042
Uppföljning av särskilda anvisningar budgetåret 2003.
Dnr 2001.619
214
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut avseende detaljplan för Hästveda 55:1 m.fl. Sågverket
Dnr 2003.536
007
Revisionsrapport avseende granskning av miljö- och hälsoskydd, planering och uppföljning

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-11-24

Sammanträdesdagar år 2004
Kf 2003-11-24, 194
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar:
26 januari
23 februari
29 mars
26 april
1 juni
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november
13 december
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Utdraget bestyrkes

Sid
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Berit Wirödal, kd
Kerstin Andersson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögardh, m
Agneta Söderberg, s
Hans Wendel, v
Roland Persson s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
K-G Sjöholm, c
Gunnel Persson, s
Johan Schiff, mp
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
Anders Åström, s
Anita Johannesson, 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
Rolf Persson, s
Lena Wallentheim, s
Gösta Johansson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Per-Ingvar Önnevik, s
Lars Lindbeck, fp
Johan Berglund, m
Christer Welinder, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, 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
Gunnel Gustavsson, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Nils Oscarsson, 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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