SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-17

1

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.00

Plats och tid

Beslutande
Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Staffan Hammer, Bengt Andersson, Bo-Anders
Thornberg, Mona Hilbertsson §§ 107-112, Irene Nilsson §§ 113-124, Berit Wirödal, Lars Olsson,
Göran Blomberg, Anders Åström, Kerstin Svensson, Gaby Moberg, Ingemar Gustavsson, K-G Sjöholm §§ 107-117, Lars-Göran Wiberg §§ 118- 124, Nils Oscarsson, Agneta Hörberg, Marianne
Littke, Karl-Erik Almquist, Gertie Krausz, Gunnel Persson, Göran Andersson, Per-Åke Purk, Kerstin
Andersson, Birgitta Tuvesson, Rune Stensby, Åke Sundkvist, Per-Gunnar Andersson, Inge Hallabro, Sven-Inge Persson, Bertil Johnsson, Willy Ohlsson, Christer Welinder, Pär Palmgren, Karl-Eve
Lunnergård, Berith Pålsson, Lennart Odgaard, Johan Barnekow, Rolf Delcomyn, Lars Ivar Ericson,
Hans Wendel, Margareta Axelsson, Robin Gustavsson, Nils-Bertil Finn, Lars Lindbeck, Jan
Pettersson, Thomas Rasmusson, Sven Jönsson, Torsten Ising, Ingvar Larsson, Margaretha Lindquist, Göran Jönsson, Karin Cohen, Lena Wallentheim, Johan Berglund, Börje Kajrup, Arne
Elowson, Kristina Lind, Karl-Erik Klang, Thord Johansson, Bengt Troedsson och Barbro Fredman.

Ersättare
Övriga deltagande

Se nästa sida
Kanslichef Per Hildingson och kommunsekreterare
Maj-Inger Carlsson
Revisorerna Bengt Å Bengtsson och Jörgen Persson

Utses att justera
Ersättare

Nils-Bertil Finn och Lars Lindbeck
Torsten Ising och Sven Jönsson

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2002-06-27, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Catharina Månsson

Justerare

Nils-Bertil Finn
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Paragrafer 107-124

Lars Lindbeck

Anslagets nedtagande 2002-07-22

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-06-17

Sid

2

Ersättare
Irene Nilsson, Leif Nilsson, Connie Asterman, Per Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Karin
Nilsson, Rolf Tronäss, Anita Johannesson, Margaretha Warnholtz, Lars-Göran Wiberg, Gösta
Johansson, Bertil Nilsson, Sven-Erik Andersson, Stig Rålund, Joakim Wendel och Gilbert Grip.
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NBF
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Dnr 2002.226

007

Revisorernas rapport angående ansvarsutövande
Kf 2002-06-17, § 107
Revisorerna redovisar sin rapport angående granskning av
ansvarsutövande.

Beslut till

Justering

CM

NBF

LL
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Dnr 2002.353

101

Fråga angående försäljning av Hässleholm Fjärrvärme AB
Kf 2002-06-17, § 108
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Kommunfullmäktige beslöt 2002-03-25:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och alternativ för eventuella förändringar av framtida
ägarförhållanden.
Har utredningen påbörjats?
Om svaret på min första fråga är nej önskar jag veta när
utredningen skall påbörjas och vilka direktiv som har givits?”
Bengt Andersson besvarar frågan idag.
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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NBF
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Dnr 2002.209

041

Balanskravet 2001
Ks au 2002-05-02, § 132
Det s.k. balanskravet i kommunallagen 8 kap 5§ skall tilllämpas fr.o.m. 2000.
Balanskravsresultatet är minus 35,1 mnkr. Detta skall normalt sett regleras under de närmaste två åren. Kommunfullmäktige kan dock besluta att med hänsyn till synnerliga
skäl avstå från en sådan reglering, om det kan anses vara
förenligt med god ekonomisk hushållning.
I årets resultat ingår nedskrivning av kapitaltillskott till AB
Hässleholmsbyggen på 40 mnkr. Denna betraktas som en
strukturåtgärd av sådan art att man kan avstå från resultatreglering med hänsyn till synnerliga skäl. Nedskrivningen
av bostadsbolagets förlustfastigheter har skett för att bolaget i fortsättningen ska kunna klara minst ett nollresultat.
Förfarandet måste enligt ekonomikontoret anses vara i enlighet med god ekonomisk hushållning, eftersom bolagets
revisorer efterlyser nedskrivning av fastigheter. Fastigheterna har under en följd av år gått med förlust, vilket är en
följd av att de byggdes under byggboomen till en alltför hög
investeringskostnad för att inom överskådlig tid kunna bära
sina kostnader. Bolaget har genom nedskrivningar fått möjlighet att bli den katalysator för en utveckling av bostadsmarknaden som kommunen har avsett. Med hänvisning till
dessa synnerliga skäl redovisas därför ett justerat resultat
på +4,9 mkr.
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Ks au § 132 forts
Pär Palmgren yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på ekonomikontorets förslag och finner det bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till synnerliga skäl avstå från att reglera resultatet för år 2001.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2002-05-02, § 77
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på ärendet. Ingemar
Gustavsson instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs avslagsyrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Leif
Nilsson, Lena Wallentheim, Rune Stensby, Arne Elowson,
Catharina Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
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Ks § 77 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders Thornbergs yrkande.
______
Kf 2002-05-27, § 85
På förslag från ordföranden har kommunfullmäktige vid
sammanträdets inledning beslutat att behandla ärende nr 14
”Balanskravet 2001” i samband med ärende nr 2 ”Årsredovisning 2001”.
Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren och Douglas Roth yrkar
i första hand bordläggning av ärendet och i andra hand avslag på det.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall bordläggas och finner att
det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
bordlägga ärendet röstar nej.”
35 ja-röster och 25 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
(Se bilaga kf § 85).
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Kf § 85 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet genom minoritetsbordläggning.
______
Kf 2002-06-17, § 109
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till synnerliga skäl avstå från att reglera resultatet för år 2001.

Beslut till
ek
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Dnr 2002.11

003

Eventuell översyn av revisorernas reglemente
Ks au 2002-05-02, § 141
Revisorn Bertil Söderling har tillskrivit kommunfullmäktige
och hemställt att reglementet för revisorerna skulle överarbetas och angivit vissa konkreta åtgärder.
Ärendet har remitterats till revisorerna som svarat genom
att översända skrivelse vari de anger att nuvarande reglemente är fullt tillräckligt.
Kommunledningskontoret finner ingen anledning att mot
detta yttrande föreslå någon ändring av reglementet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bibehålla nuvarande reglemente för revisorerna.
______
Ks 2002-05-22, § 84
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-06-17, § 110
Kommunfullmäktige beslutar
att bibehålla nuvarande reglemente för revisorerna.
Beslut till
BS
Rev.
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Dnr 2002.270

041

Avtal om övertagande av hjälpmedel från Region Skåne
Ks au 2002-05-02, § 149
Kommunen har fr.o.m. 2001-11-19 övertagit äganderätten
till levererade hjälpmedel från Region Skåne, som finns hos
brukare och ordinatörer.
Hässleholms kommun skall enligt beräkningar betala
4 119 343 kronor för hjälpmedel.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja omsorgsnämnden ett anslag á 4 119 343 kronor
för betalning till Region Skåne avseende övertagande av
hjälpmedel.
______
Ks 2002-05-22, § 85
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Ks au 2002-05-28, § 181
Ett krav har inkommit från Region Skåne om inbetalning av
beloppet senast 2002-05-30. Beslutet om finansiering och
utbetalning föreslås.
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Ks au § 181 forts
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt omsorgsnämnden att verkställa utbetalningen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att finansiera beslutet genom att ianspråkta medlen ur
kommunens rörelsekapital.
______
Ks 2002-06-12, § 100
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bevilja omsorgsnämnden ett anslag á 4 119 343 kronor
för betalning till Region Skåne avseende övertagande av
hjälpmedel,
att finansiera beslutet genom att ianspråkta medel ur kommunens rörelsekapital, samt
att godkänna avtalet.
______
Kf 2002-06-17, § 111
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja omsorgsnämnden ett anslag á 4 119 343 kronor
för betalning till Region Skåne avseende övertagande av
hjälpmedel,
att finansiera beslutet genom att ianspråkta medel ur kommunens rörelsekapital, samt
att godkänna avtalet.
Beslut till
ON f.v.b. till Region Skåne + avtalet
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Dnr 2001.458

029

Friskvårdsprojekt för Hässleholms kommun – ett handlingsprogram för ”en friskare kommunal verksamhet”
Ks au 2002-03-20, § 81
Personalkontoret har arbetat fram ett förslag till projekt avseende friskvårdsprogram för kommunens anställda.
Handlingsprogrammet utgår från i huvudsak tre mål – 1) att
minska sjukfrånvaron med 3,5 dagar per anställd, 2) att
minska andelen anställda i rehabiliteringsinsatser med 20%
och 3) att öka andelen anställda som utövar friskvård med
100%.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Friskvårdsprojektet drivs enligt personalkontorets förslag,
att anvisa 550 000 kronor till kommunstyrelsen/personalkontoret för år 2002, samt
att finansiera projektet genom att höja PO-pålägget med
tillämplig procentsats på samtliga nämnder.
______
Ks 2002-04-03, § 47
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-04-29, § 70
Lars Olsson yrkar återremiss på ärendet. Hans-Göran
Hansson instämmer i Lars Olssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
Ks au 2002-05-02, § 151
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Friskvårdsprojektet drivs enligt personalkontorets förslag,
att anvisa 550 000 kronor till kommunstyrelsen/personalkontoret för år 2002, samt
att finansiera projektet genom att höja PO-pålägget med
tillämplig procentsats på samtliga nämnder.
______
Ks 2002-05-22, § 86
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

CM

NBF

LL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-06-17

Sid

14

Kf 2002-06-17, § 112
Thomas Rasmusson och Per-Åke Purk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Friskvårdsprojektet drivs enligt personalkontorets förslag,
att anvisa 550 000 kronor till kommunstyrelsen/ personalkontoret för år 2002, samt
att finansiera projektet genom att höja PO-pålägget med
tillämplig procentsats på samtliga nämnder.

Beslut till
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Dnr 2001.26

619

Kulturskola
Ks au 2002-05-02, § 152
I budget 2002 har anvisats 1 mnkr för kulturskola.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avvakta med inrättande av kulturskola.
______
Ks 2002-05-22, § 87
Christer Caesar yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Det
gör även Per-Åke Purk, Hans Wendel, John Bruun och BoAnders Thornberg.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den
som avslår arbetsutskottets förslag röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Leif
Nilsson, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson, Bo
Hofvander och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Hans Wendel, Bo-Anders Thornberg, Pär
Palmgren, Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson
och Christer Caesar.
Justering
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Ks § 87 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, vänsterpartiets, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
______
Kf 2002-06-17, § 113
Robin Gustavsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer Åke Sundkvist, Marianne Littke, PerÅke Purk, Berit Wirödal, Bo-Anders Thornberg, Thomas
Rasmusson, Johan Barnekow och Kristina Lind.
Bengt Andersson yrkar återremiss av ärendet. I detta instämmer Willy Ohlsson, Lars Olsson och Lena Wallentheim.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
32 ja-röster och 29 nej-röster avges. (Se bilaga kf § 113 A).
BILAGA Kommunfullmäktige §.113 A
LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Irene Nilsson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Göran Blomberg, m
Anders Åström, s
Kerstin Svensson, v
Gaby Moberg, s
Ingemar Gustavsson, kd
Justering
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K-G Sjöholm, c
Nils Oscarsson, fv
Agneta Hörberg, s
Marianne Littke, fp
Karl-Erik Almquist, m
Gertie Krausz, mp
Gunnel Persson, s
Göran Andersson, kd
Per-Åke Purk, v
Kerstin Andersson, c
Birgitta Tuvesson, m
Rune Stensby, s
Åke Sundkvist, m
Per-Gunnar Andersson, fv
Inge Hallabro, kd
Sven-Inge Persson, s
Bertil Johnsson, c
Willy Ohlsson, s
Christer Welinder, s
Pär Palmgren, m
Karl-Eve Lunnergård, c
Berith Pålsson, s
Lennart Odgaard, kd
Johan Barnekow, m
Rolf Delcomyn,, s
Lars Ivar Ericson, c
Hans Wendel, v
Margareta Axelsson, s
Robin Gustavsson, kd
Nils-Bertil Finn, m
Lars Lindbeck, fp
Jan Pettersson, s
Thomas Rasmusson, mp
Sven Jönsson, s
Torsten Ising, fv
Ingvar Larsson, m
Margaretha Lindquist, kd
Göran Jönsson, c
Karin Cohen, v
Lena Wallentheim, s
Johan Berglund, m
Börje Kajrup, s
Arne Elowson, c
Kristina Lind, kd
Karl-Erik Klang, s
Thord Johansson, fp
Bengt Troedsson, m
Barbro Fredman, s
Staffan Hammer, m, 2:e v ordf
Erik Thörn, s, 1:e v ordf
Catharina Månsson, c, ordf
SUMMA TOTALT
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Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall och
dels avslag på kommunstyrelsens förslag och finner det avslaget.
Votering begärs.
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Kf § 113 forts
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den
som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar nej.”
32 ja-röster och 29 nej-röster avges. (Se bilaga kf § 113 B).
BILAGA Kommunfullmäktige §.113 B.............................................
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
RES
Bengt Andersson, s
X
Bo-Anders Thornberg, m
X
Irene Nilsson, s
X
Berit Wirödal, kd
X
Lars Olsson, c
X
Göran Blomberg, m
X
Anders Åström, s
X
Kerstin Svensson, v
X
Gaby Moberg, s
X
Ingemar Gustavsson, kd
X
K-G Sjöholm, c
X
Nils Oscarsson, fv
X
Agneta Hörberg, s
X
Marianne Littke, fp
X
Karl-Erik Almquist, m
X
Gertie Krausz, mp
X
Gunnel Persson, s
X
Göran Andersson, kd
X
Per-Åke Purk, v
X
Kerstin Andersson, c
X
Birgitta Tuvesson, m
X
Rune Stensby, s
X
Åke Sundkvist, m
X
Per-Gunnar Andersson, fv
X
Inge Hallabro, kd
X
Sven-Inge Persson, s
X
Bertil Johnsson, c
X
Willy Ohlsson, s
X
Christer Welinder, s
Pär Palmgren, m
Karl-Eve Lunnergård, c
Berith Pålsson, s
Lennart Odgaard, kd
Johan Barnekow, m
Rolf Delcomyn,, s
Lars Ivar Ericson, c
Hans Wendel, v
Margareta Axelsson, s
Robin Gustavsson, kd
Nils-Bertil Finn, m
Lars Lindbeck, fp
Jan Pettersson, s
Justering

CM

NBF

LL
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Thomas Rasmusson, mp
Sven Jönsson, s
Torsten Ising, fv
Ingvar Larsson, m
Margaretha Lindquist, kd
Göran Jönsson, c
Karin Cohen, v
Lena Wallentheim, s
Johan Berglund, m
Börje Kajrup, s
Arne Elowson, c
Kristina Lind, kd
Karl-Erik Klang, s
Thord Johansson, fp
Bengt Troedsson, m
Barbro Fredman, s
Staffan Hammer, m, 2:e v ordf
Erik Thörn, s, 1:e v ordf
Catharina Månsson, c, ordf
SUMMA TOTALT

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

32

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2002.200

040

Ramändring i budget 2002 avseende Remonten 1, Hässleholm
Ks au 2002-05-22, § 158
Socialnämnden har övertagit lokalerna i fastigheten
Remonten 1 från tekniska kontoret sedan 2001-08-01.
Tekniska nämnden föreslår enligt § 27/2002 att 257 060
kronor omdisponeras från tekniska nämnden till socialnämnden.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 257 060 kronor avseende internhyror år
2002 från tekniska nämnden till socialnämnden enligt förslag.
______
Ks 2002-05-22, § 88
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-06-17, § 114
Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 257 060 kronor avseende internhyror år
2002 från tekniska nämnden till socialnämnden enligt förslag.
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Dnr 2002.263
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Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Ks au 2002-05-22, § 173
173Förslag till ”Grunder för uttag av avgifter inom äldreoch handikappomsorg enligt socialtjänstlagen”, förslag till
taxor samt ”Tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldreoch handikappomsorg enligt socialtjänstlagen har framtagits
av omsorgsnämnden.
Förslaget till Grunder för uttaget och hemtjänsttaxan föreslås antagas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga ”Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorg enligt socialtjänstlagen”, förutom den del
av texten som är kursiverad, vilken utgörs av riksdagens
beslut om lag om ändring i socialtjänstlagen, att gälla
fr.o.m. 2002-07-01,
att antaga hemtjänsttaxa med iakttagande av högkostnadsskyddet att gälla i såväl ordinärt som särskilt boende med
en avgift om 50 kronor/timme,
att återremittera övriga taxeförslag inklusive framtida avgifter inom hemtjänsttaxan,
att fr.o.m. 2002-07-01 upphäva grunder för uttag av avgifter vid ålderdomshem antagna av sammanläggningsdelegerade 1973-08-27 och ändrade genom fullmäktiges beslut
1993-02-22, § 19, 1995-11-27, § 172, 1996-01-29, § 2,
1999-06-21, § 85, 2000-05-29, § 100, 2001-03-26, § 52
och 2002-04-29,
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Ks au § 173 forts
att fr.o.m. 2002-07-01 upphäva hemtjänsttaxa antagen av
kommunfullmäktige 1983-11-18 med ändring senast 199706-16, § 84,
att avgift för korttidsboende skall utgöra 100:-/dygn,
att de personer som har så låg inkomst att de inte kan betala för kosten skall beviljas försörjningsstöd i form av matsubvention, som utgår oavsett om den enskilde har förmögenhet eller ej, samt
att bemyndiga omsorgsnämnden att utge försörjningsstöd i
form av matsubvention enligt förslag.
______
Ks 2002-05-22, § 91
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-06-17, § 115
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga ”Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorg enligt socialtjänstlagen”, förutom den del
av texten som är kursiverad, vilken utgörs av riksdagens
beslut om lag om ändring i socialtjänstlagen, att gälla
fr.o.m. 2002-07-01,
att antaga hemtjänsttaxa med iakttagande av högkostnadsskyddet att gälla i såväl ordinärt som särskilt boende med
en avgift om 50 kronor/timme,
att återremittera övriga taxeförslag inklusive framtida avgifter inom hemtjänsttaxan,
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Kf § 115 forts
att fr.o.m. 2002-07-01 upphäva grunder för uttag av avgifter vid ålderdomshem antagna av sammanläggningsdelegerade 1973-08-27 och ändrade genom fullmäktiges beslut
1993-02-22, § 19, 1995-11-27, § 172, 1996-01-29, § 2,
1999-06-21, § 85, 2000-05-29, § 100, 2001-03-26, § 52
och 2002-04-29,
att fr.o.m. 2002-07-01 upphäva hemtjänsttaxa antagen av
kommunfullmäktige 1983-11-18 med ändring senast 199706-16, § 84,
att avgift för korttidsboende skall utgöra 100:-/dygn,
att de personer som har så låg inkomst att de inte kan betala för kosten skall beviljas försörjningsstöd i form av matsubvention, som utgår oavsett om den enskilde har förmögenhet eller ej, samt
att bemyndiga omsorgsnämnden att utge försörjningsstöd i
form av matsubvention enligt förslag.

Beslut till
ON

Justering

CM

NBF

LL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-17

26

Dnr 2002.262

731

Samverkan kring hjälpmedelstjänster
Ks au 2002-05-22, § 175
Tio kommuner i östra Skåne har för avsikt att bilda en
gemensam nämnd för en samverkande hjälpmedelshantering.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att underteckna avsiktsförklaring om inrättande av gemensam nämnd för hjälpmedelsförsörjning.
______
Ks 2002-05-22, § 92
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-06-17, § 116
Kommunfullmäktige beslutar
att underteckna avsiktsförklaring om inrättande av gemensam nämnd för hjälpmedelsförsörjning.

Beslut till
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Justering

CM

NBF

LL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-06-17

27

Dnr 2002.265

406

Taxor för miljönämndens verksamhet
Ks au 2002-05-22, § 177
Miljönämnden har lämnat förslag till nya taxor för verksamheten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta de tre reviderade bilagorna A Verksamheter med
fast årsavgift, B Andra verksamheter och C Lantbrukstillsyn
- Djurskyddstillsyn
att de ska gälla fr.o.m. 2003-01-01 för sådana verksamheter som redan betalt sin årsavgift för 2002, samt
att de ska gälla omedelbart för ärenden som rör tillstånd,
anmälningar och besöksavgifter.
______
Ks 2002-05-22, § 93
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-06-17, § 117
Noteras att bilagorna A och B tillhör taxorna ”Taxa för tillsyn
och prövning enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken samt taxa för miljönämndens
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Kf § 117 forts
uppdragsverksamhet” och att bilagan C tillhör ”Taxa för
verksamhet enligt djurskyddslagen samt för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken, avseende lantbruk”.
För dessa taxor har K-faktorn enligt KF § 85/2002 ändrats
till 550 kr.
Karl-Eve Lunnergård yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta de tre reviderade bilagorna A Verksamheter med
fast årsavgift, B Andra verksamheter och C Lantbrukstillsyn
- Djurskyddstillsyn
att de ska gälla fr.o.m. 2003-01-01 för sådana verksamheter som redan betalt sin årsavgift för 2002, samt
att de ska gälla omedelbart för ärenden som rör tillstånd,
anmälningar och besöksavgifter.
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Dnr 2002.290

101

Interpellation angående barn- och utbildningsnämndens
handläggningsrutiner
Kf 2002-05-27, § 103
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson:
”Anser du det demokratiskt korrekt att inte behandla oppositionens motioner för att i stället ”stjäla” deras förslag och
basunera ut dem som dina egna snilleblixtar?”
______
Kf 2002-06-17, § 118
Willy Ohlsson besvarar interpellation:
”Det märks, att det är val i år! Att som Bo-Anders Thornberg (m) anklaga mig för stöld är väl att gå under lågvattenmärket många gånger om. Jag kan bara tolka hans utspel, som att den interna kommunikationen inte fungerar
hos moderaterna och att paniken börjar sprida sig inför valet.
Tisdagen den 7/5 2002 var jag inbjuden till ett möte i Hästveda av föräldrar och dagbarnvårdare, på plats fanns också
Susanne Berg (m).
Föräldrarna ville ha samma avgift på barnomsorgen oberoende av omsorgsform. Susanne och jag förklarade, att det
fanns en motion i frågan och att den skulle behandlas i Bun i
juni och eventuellt fastställas i kommunfullmäktige efter
sommaren. Detta tyckte föräldrarna blev en alldeles för lång
handläggningstid, eftersom de var oroliga, att dagbarnvårdarna skulle hitta andra arbeten under
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Kf § 118 forts
sommaren. Jag förklarade då för mötesdeltagarna, att enda
sättet att snabba upp handläggningstiden var att lyfta frågan som ett nytt ärende direkt i Bun:s au den 8/5-2002,
men sa också, att jag inte kunde lova något, men att jag
skulle försöka.
På morgonen den 8/5-2002 frågade jag Johan Berglund (m)
om Susanne Berg hade informerat honom, vilket hon inte
hade gjort. Jag informerade då Johan om vad som hade
hänt på mötet kvällen innan. Jag informerade också om att
Socialdemokraterna och Centern tänkte lägga följande förslag i au: Arbetarpartiet socialdemokraternas och centerns
ledamöter föreslår, att samma avgiftsbefrielse skall gälla för
barn placerade hos dagbarnvårdare etc. som för barn i allmän förskola.
Detta förslag ställde sig ett enigt arbetsutskott bakom!
När ärendet kommer upp i nämnden den 22/5-2002 vill oppositionen återremittera ärendet, vilket inneburit, att föräldrarna inte kunde få besked innan sommaren. Återremissyrkandet avslogs.
Det hela slutade med att au´s förslag gick igenom och oppositionen avstod från att rösta.
Barn- och utbildningsnämndens beslut blev:
att föreslå kommunfullmäktige att samma avgiftsbefrielse
skall gälla för barn placerade hos dagbarnvårdare etc. som
för barn i allmän förskola.
Detta tyckte tydligen inte oppositionen.
Vi socialdemokrater har en god vana, nämligen att lyssna på
medborgarna inför beslut, detta kallar vi demokrati. Jag
kommer även i fortsättningen att lyssna på medborgarna
och lägga de förslag jag finner lämpliga, utan att fråga BoAnders Thornberg om lov.
Vad gäller Bun´s handläggningstider, se bilaga 1.”
Beslut till
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Dnr 2002.315

102

Val av ledamot i byggnadsnämnden
Kf 2002-05-27, § 101
Rune Olofsson har avlidit.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot utse Urban Widmark, m, Magnetvägen
19, 281 52 Hässleholm.
att bordlägga valet av ersättare.
______
Kf 2002-06-17, § 119
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i byggnadsnämnden utse Mats
Erlingsson, m, Röke 4030, 282 93 Röke.
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Dnr 2002.316
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Val av huvudman i Röke sockens sparbank
Kf 2002-05-27, § 102
Rune Olofsson har avlidit.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet.
______
Kf 2002-06-17, § 120
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny huvudman i Röke sockens sparbank t.o.m. sparbanksstämman 2005 utse Staffan Gustavsson, m, Pl 4258,
282 93 Röke.
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Dnr 2002.317
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Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kf 2002-06-17, § 121
Helen Andersson, s, har avsagt sig uppdraget som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga ärendet beträffande val.
______
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Motion angående trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
på Norra Kringelvägen
Kf 2002-06-17, § 122
Anmäles att en så lydande motion av Lennart Westdahl remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Norra Kringelvägen avsnittet Belevägen-Vankivavägen är
relativt nybyggd och hårt trafikerad trots detta saknar den
aktuella sträckan gång och cykelväg. Över stambanan vid
Kärråkrabron upplevs vägen mycket smal när två bilar möts
och det samtidigt befinner sig oskyddade trafikanter på
bron. Den aktuella sträckan trafikeras av många barn på
väg till och från skola m.m. Vidare är det många fotgängare
och cyklister från Ljungdala byar som väljer den aktuella
vägen till och från station/centrum.
Därför föreslår jag att tekniska kontoret vidtager trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan snarast.”
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Dnr 2002.354
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Motion angående översyn av verksamheten i de kommunala
bolagen
Kf 2002-06-17, § 123
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg
remitterats till kommunstyrelsen:
”Överföring av kommunal verksamhet till helägda
kommunala aktiebolag är tidens melodi för den politiska
majoriteten (s+v+c) i kommunen. Livligt påhejad av
vänsterpartiets ”aktiebolagsfantast” Per-Åke Purk har man
lyckats få verksamheten inom ”tidigare” tekniska nämnden
att räcka till inte mindre än en nämnd och fyra (4) aktiebolag (el fjärrvärme, renhållning och vatten). Bolagiseringen
har medfört att tjänsten som en teknisk chef genererat
följande: 1 st teknisk chef, 1 st el VD, 1 st fjärrvärme VD, 1
st renhållnings VD och 1 st vatten VD. Sålunda har
ytterligare fyra välbetalda tjänster skapats. Dessutom
skapar de nya bolagsstyrelserna inkomstförstärkningar för
ett stort antal politiker. Majoriteten s+c har ej oväntat haft
den dåliga smaken att själv lägga beslag på samtliga
ordförande och vice ordförandeposter. Bolagen bygger för
närvarande upp egna ekonomi-, personal- och datafunktioner till stora kostnader. Hela kostnadskarusellen
drabbar som alltid skatte- och avgiftskollektivet. Vi väntar
med spänning på nästa innovation från majoriteten. Ett tips
kan vara att Hässleholms Vatten AB delas upp i ett Färskvatten AB och ett Avlopps AB.
Mot bakgrund av ovanstående hemställes att en översyn
snarast görs av organisation och kostnader för de verksamheter, vilka bedrivs i bolagsform. Översynen bör resultera i
nya skärpta ägardirektiv och i vissa fall att verksamheten
återgår till förvaltningsform eller säljs ut.”
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Anmälningsärenden
Kf 2002-06-17, § 124
Dnr 2002.231
007
Revisionsrapport om intern kontroll av leverantörsfakturor.
Dnr 2002.320
042
Årsredovisning Stiftelsen Bjärnum-Hus
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