SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Lena Wallentheim (s)
Lennart Westdahl (s)
Irene Westerholm (s)
Rune Stensby (s)
Lars-Göran Wiberg (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Jan Nilsson, Sven-Erik Andersson, Sven-Erik Furutorp,
Madlén Sjögaardh, Karin Axelsson, Urban Widmark,
Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén,
Ullacarin Woxblom-Hjorth, Kjerstin Ulfvik-Jonasson och
Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson

Utses att justera

Lars-Göran Wiberg

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2003-05-26

Sekreterare

Per Hildingson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Lars-Göran Wiberg

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2003-05-21

Anslagsdatum

2003-05-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

L-GW

Paragrafer 109-123

Anslagets nedtagande 2003-06-18

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21

2

Dnr 2003.225

253

Köp av fastigheten Hässleholm Vesslan 8, Tyringe
Ks au 2003-05-07, § 116
1995-11-29, § 231, godkände kommunstyrelsen förslag till
köpeavtal för ca 1,47 ha av Hässleholm Tyringe 129:1 (nuvarande Hässleholm Vesslan 8) mellan Hässleholms
kommun och Konsthantverk i Tyringe AB. Bolaget har ombesörjt och bekostat avstyckning men inte sökt lagfart.
Med försäljningen följde krav på byggnation före 1997 års
utgång. Kommunstyrelsen har 1998-02-04, § 15, beviljat
bolaget anstånd med byggnationen till 1999-12-31.
Bolaget har köpt annan fastighet och har inte behov av
Hässleholm Vesslan 8. Exploateringsavdelningen har med
bolaget tecknat förslag till köp av fastigheten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till köp av del av Hässleholm
Tyringe 129:1 (nuvarande Hässleholm Vesslan 8), för
375 000 kronor,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpehandlingar, samt
att finansiera köpeskillingen och lantmäterikostnaden ur
kontot för köp/försäljning.
______

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-21

Sid

3

Ks 2003-05-21, § 109
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till köp av del av Hässleholm
Tyringe 129:1 (nuvarande Hässleholm Vesslan 8), för
375 000 kronor,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpehandlingar, samt
att finansiera köpeskillingen och lantmäterikostnaden ur
kontot för köp/försäljning.

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21

4

Dnr 2003.94

101

Motion angående placering av pensionsmedel
Kf 2003-02-24, § 41
Anmäles att en så lydande motion av Johan Schiff och
Thomas Rasmusson remitterats till kommunstyrelsen (ekonomikontoret)
”Miljöpartiet tar avstånd från all vapenexport. Vi tycker att
det är moraliskt oacceptabelt att tjäna pengar på andras lidande. En del av de vapen som tillverkas av företag som vi
stödjer genom aktieinnehav hamnar oundvikligen i händerna på våldsverkare och tar oskyldigas liv.
Enligt en undersökning som Svenska freds gjort bland landets kommuner så har 70 procent av de kommuner med
aktieinnehav investeringar i krigsmaterielföretag. Hässleholms kommun är en av dessa kommuner. Att äga kapital
innebär ett självklart ansvar och aktieinnehav är mer än
bara att delta i ett lotteri. Med de pengar som vi investerar i
aktier stöttar vi olika företag och deras verksamheter.
Placeringsreglementet i kommunen ger idag uppenbarligen
inte tillräckliga etiska riktlinjer för att förhindra att vi stödjer
krigsindustrin. Därför måste vi snarast sätta upp nya etiska
riktlinjer. Miljöpartiet kräver också att vi genast, utan
dröjsmål, flyttar de investeringar i krigsindustri som finns.
Vi menar att kommunens pengar inte under några omständigheter ska investeras i företag som tillverkar krigsmateriel.
Att acceptera företag som inte huvudsakligen sysslar med
krigsmaterielproduktion är för oss som att acceptera företag
som inte huvudsakligen sysslar med att dumpa gift i haven
eller som inte huvudsakligen köper kläder från slavarbetare i
tredje världen. Att ett företag producerar krigsmateriel
överhuvudtaget är illa nog.

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21
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Kf § 41 forts
Därför yrkar vi
- Att kommunens pengar som är investerade i krigsindustrin
omedelbart omplaceras
- Att nya etiska riktlinjer införs i placeringsreglementet för
att hindra framtida investeringar i krigsindustrin.
______
Ks au 2003-05-07, § 121
Ekonomikontoret har 2003-04-17 utarbetat ett förslag till
yttrande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen, ekonomikontoret, att under
året se över de etiska hänsynen i placeringsreglerna för
pensionsmedlen, samt
att ekonomikontorets skrivelse skall utgöra svar på motionen i övrigt.
______
Ks 2003-05-21, § 110
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21
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Dnr 2001.68

101

Motion angående miljövänliga fordon
Kf 2001-02-26, § 38
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda en framtida
kommunal transportcentral. Vi är positiva till att en sådan
tillskapas, dels för att kunna nyttja maskiner och fordon optimalt och dels för att det möjliggöra en sammanhållen
kommunal transportpolitik.
Vi miljöpartister tycker att det finns skäl att fundera över
hur en framtida transportorganisation kan se ut och framför
allt hur dessa fordon och maskiner ska (bör) drivas.
I lokal Agenda 21 står det skrivet att Hässleholms kommun
ska ställa om energiförsörjning till förnyelsebara drivmedel.
Agenda 21 tar vi miljöpartister på allvar.
Vi tycker att Hässleholms kommun ska dra sitt strå till
miljöstacken genom att ställa om till förnyelsebara drivmedel. Vi ser gärna att kommunen går igenom sin vagnpark
och avställer äldre fordon. Dessa är ur miljöhänsyn undermåliga då det gäller utsläpp av avgaser. Dessutom drar de
en hel del bränsle. Vi tycker att vid framtida inköp av fordon
ska kommunen sträva efter att dessa drivs med förnyelsebart bränsle som etanol, biogas, rapsolja mm.

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-21

Sid

7

Kf § 38 forts
Vi ser flera fördelar med en sådan utveckling. Arbetsmiljö
förbättras. Utsläppen av växthusgaser blir mindre. Det är
också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv positivt att
kommunens fordon drivs med drivmedel som är producerade i Sverige, och på landsbygden. Vi förutspår att etanolfabriker kommer att växa upp som "svampar ur jorden".
Dessutom tror vi att fönyelsebara drivmedel, inom
en inte avlägsen framtid, kommer att bli billigare än fossila
(grön skatteväxling påskyndar denna utveckling).
Det finns också skäl att se över hur maskiner och motordrivna verktyg används. Kanske bör kommunen skapa rutiner som är optimala, t ex ifrågasätter vi det kloka i att använda "Iövblåsare" och gräsklippare i väldig omfattning. Det
kan finnas skäl att tillskapa grönytor i form av blomsterängar och parkområden som inte fagas och putsas till vansinne.
Med anledning av ovanstående vill vi ge Tekniska nämnden i
uppdrag att tillsammans med Miljönämnden utreda möjligheterna att tillskapa en miljöprofil på kommunens transportcentral.
Krister Stensson, Herbie Alsaad, Helené Sigfridsson, Johan
Schiff, Thomas Rasmusson, Agim Spahiu, Fevzi Ademi.”
______
Ks au 2003-05-07, § 122
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till yttrande.

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21
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Ks au § 122 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till pågående arbete, motionen ej skall
föranleda särskilt utredningsuppdrag och därmed avslås.
______
Ks 2003-05-21, § 111
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21
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Dnr 2000.36

101

Motion angående kollektivtrafik på landsbygden
Kf 2000-01-31, § 21
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Landsbygden är gynnad av kollektivtrafik, som idag tyvärr
är mycket bristfällig. De allra flesta som bor och verkar på
landsbygden idag är beroende av att äga två bilar, vilket
tynger deras ekonomi.
Utbyggnaden av kollektivtrafiken på landsbygden går långsamt och därför måste vi finna andra former. Utanför mitt
köksfönster passerar skolbussen flera gånger per dag. Ofta
med ett stort antal lediga platser. Om det fanns möjlighet
skulle jag ibland åka med till närmaste tätort för att handla
eller för att åka vidare med annan kollektivtrafik.
Jag tror att många skulle bli glada att slippa ta bilen till tätorten och många som inte har bil skulle bli än gladare att
kunna hoppa på skolbussen och åka till tätorten. Dessutom
gynnas både den egna plånboken och miljön. Naturligtvis
ska skolbarnen prioriteras, men ofta finns det gott om plats
för medåkande. En reform av detta slag måste också ske på
ett sådant sätt att den inte ger upphov till snedvriden konkurrens!
Med anledning av ovanstående vill vi i miljöpartiet de gröna
ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda formerna för en reform så att skolskjutsarna kan nyttjas av
allmänheten.”
______

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-21

Sid

10

Ks au 2003-05-07, § 123
Kommunledningskontoret har utarbetat ett yttrande vari
redovisas hittillsvarande arbete.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till det pågående arbetet med kollektivtrafikens utveckling i kommunen, anse motionen vara
bifallen.
______
Ks 2003-05-21, § 112
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21

11

Dnr 2003.249

042

Årsredovisning Stiftelsen Bjärnum-Hus
Ks 2003-05-21, § 113
Enligt stiftelsen Bjärnum-Hus stadgar § 21 skall
kommunstyrelsen före utgången av juni månad fatta beslut i
anledning av förvaltnings- och revisionsberättelserna, vilka
skall delges kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga årsredovisningen till
handlingarna,
att bevilja styrelsen i Stiftelsen Bjärnum-Hus ansvarsfrihet
för 2002,
att fastställa resultat- och balansräkningen, samt
att vinsten om 623,49 kronor avsätts till reservfonden.

Beslut till
Kommunfullmäktige

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21

12

Dnr 2003.239

252

Förvärv av del av Hässleholm Terminalen 11
Ks au 2003-05-14, § 132
Exploateringsavdelningen har förhandlat med Lille Mats
Transport AB om förvärv av del av fastigheten Hässleholm
Terminalen 11.
Förvärvet sker för att kunna styra den framtida användningen av området med hänsyn till bl.a. planerad nybyggnation av bostäder inom Norra Röinge.
Följande gata gäller:
Planer:
Detaljplan för industriändamål, laga
kraft 1997-09-09
Areal:
Ca 30 780 kvm
Köpeskilling:
2 308 500 kronor
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom
Hässleholms kommun, på i avtalsförslaget angivna villkor,
av Lille Mats Transport AB förvärvar del av fastigheten
Hässleholm Terminalen 11 för 2 308 500 kronor,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att finansiera förvärvet genom anslag ur kontot för förvärv
av fastigheter.
______

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-21

Sid

13

Ks 2003-05-21, § 114
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21
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Dnr 2002.305

101

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.”
______
Ks au 2003-05-15, § 134
Tekniska nämnden har yttrat sig enligt § 372003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med angivande av att de föreslagna
åtgärderna ska beaktas i samband med prioriteringen av
statsbidrag.
______

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-21

Sid

15

Ks 2003-05-21, § 115
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21
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Dnr 2002.480

101

Motion angående trafiksäkerhet - skyltning vid
Hövdingegatan och Kristianstadsvägen/Östergatan
Kf 2002-09-30, § 165
Anmäles att en så lydande motion av Lennart Westdahl
remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Korrekt trafikskyltning är en viktig faktor för att undvika
trafikolyckor. Det finns, som jag upplever det, en del
felskyltningar som bör rättas till med det snaraste. Antingen
saknas påbuds/förbudsskylt annars har man skyltat ”bort”
sikten helt eller delvis, se exempel i förslagen nedan.
Därför föreslår jag att:
- Skyltning/hinder mot infart av biltrafik anordnas vid GCMväg söder om Hövdingegatan
- Skyltar som skymmer sikten vid nya rondellen
Kristianstadsvägen/Östergatan för österifrån kommande
trafik flyttas.”
______
Ks au 2003-05-14, § 135
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet enligt § 38/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de av
tekniska nämnden föreslagna åtgärderna, samt
att därmed anse motionen besvarad.
______
Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-21

Sid
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Ks 2003-05-21, § 116
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21
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Dnr 2002.481

101

Motion angående trafiksäkerhet - hänvisningsskyltning och
genomfartsförbud för tung lastbilstrafik
Kf 2002-09-30, § 166
Anmäles att en så lydande motion av Lennart Westdahl remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Genomfart av tung lastbilstrafik i centrum och i bostadsområden bör i största möjliga mån undvikas både av miljöhänsyn och trafiksäkerhetssynpunkt. En bra metod att
ändra oönskade trafikflöden på en viss väg/gatusträckning
är att hänvisningsskylta för tung lastbilstrafik runt tätorten.
Vidare kan man förbjuda genomfart av tung lastbilstrafik på
vissa väg/gatuavsnitt. Korrekt trafikskyltning är en viktig
faktor för att undvika trafikolyckor med tung lastbilstrafik.
Därför föreslår jag
- Hänvisningsskyltning på Rv 117 för norrifrån kommande
tung lastbilstrafik, med destination Läreda industriomområde, via Rv 21 öster ut och Rv 23 söder ut.
- Hänvisningsskyltning på Rv 21 för västerifrån kommande
tung lastbilstrafik, med destination Läreda industriområde, via Rv 21 öster ut och Rv 23 söder ut.
- Hänvisningsskyltning på Rv 21 för österifrån kommande
tung lastbilstrafik, med destination Läreda industriområde, via Rv 21 väster ut och Rv 23 söder ut.
- Förbud mot genomfart för tung lastbilstrafik på Viaduktsgatan.”
______

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-21

Sid

19

Ks au 2003-05-14, § 136
Tekniska nämnden har yttrat sig enligt § 39/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden att beakta de i motionen
föreslagna åtgärderna i arbetet med trafikplanen, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2003-05-21, § 117
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21
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Dnr 2003.234

001

Organisation vuxenutbildning/arbetsmarknad
Ks au 2003-05-14, § 138
Kommunen har i allt högre grad engagerat sig i eftergymnasial utbildning i såväl egen regi som i samverkan med högskolor. Härtill kommer att kommunen administrerar och
aktivt verkar för s.k. KY-utbildningar. Nya arbetsformer
prövas också inom komvux-utbildningar såsom ex.vis flexvux. Vidare har utbildningsinslagen kommit att utgöra ett
större inslag inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken.
Allt kan ses som ett ökat kommunalt engagemang i det
livslånga lärandet.
Uppbyggnaden av Norra station och Gastronovum är ytterligare exempel på kommunala insatser inom området.
Den övergripande uppgift som skall lösas är samhällets (inte
minst näringslivets) arbetskraftsförsörjning och möjligheten
till kvalificerad utbildning och yrkesutveckling för kommuninvånarna.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fr.o.m. 2003-07-01 inrätta en ny förvaltning under
kommunstyrelsen,
att med verkan fr.o.m. 2003-07-01 överföra verksamhet
och medel för arbetsmarknadsenhet, Gastronovum och
Norra station från kommunledningskontoret till en ny förvaltning,
att den nya förvaltningen skall benämnas arbetsmarknad
och kompetensutveckling,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utse förvaltningschef för
den nya förvaltningen att tillika under barn- och utbildningsnämnden vara vuxenutbildningschef intill 2003-12-31,
Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-21

Sid

21

Ks au § 138 forts
att med verkan fr.o.m. 2004-01-01 överföra huvudmannaskap och medel för vuxenutbildningsenheten från barnoch utbildningsnämnden till kommunstyrelsen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen (kommunledningskontoret)
att upprätta erforderliga förslag till ändringar i reglementen
för kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden.
______
Ks 2003-05-21, § 118
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunledningskontoret (för nya reglementen)

Justering

BA

L-GW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-21
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Dnr 2003.252

023

Chef för blivande förvaltning för arbetsmarknad och
kompetensutveckling
Ks 2003-05-21, § 119
Förslag föreligger att under kommunstyrelsen bilda en
förvaltning för arbetsmarknad- och
kompetensutvecklingsfrågor. Kommunstyrelsen har att utse
chef för den nya förvaltningen.
Nuvarande vuxenutbildningschefen, Curt-Erik Karlsson, vid
barn- och utbildningsförvaltningen föreslås att anställas på
denna befattning. För tiden t.o.m. 2003-12-31 föreslås
Karlsson att även under barn- och utbildningsnämnden
upprätta befattningen som vuxenutbildningschef.
Christer Caesar med instämmande av John Bruun och BoAnders Thornberg yrkar att tjänsten skall utannonseras.
Lars Olsson yrkar dels att tjänsten inte skall utannonseras
och dels att kommunstyrelsen skall besluta i enlighet med
föreliggande beslutsförslag.
Ordföranden ställer först proposition på om tjänsten skall
utannonseras och finner detta yrkandet avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Lars Olssons yrkande röstar ja. Den som
stöder Christer Caesars yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Ks § 119 forts
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Irene Westerholm, Rune Stensby, Lars-Göran
Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson, John
Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att tjänsten ej skall
utannonseras.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Curt-Erik Karlsson till chef för föreslagen ny
förvaltning under kommunstyrelsen för arbetsmarknadsoch kompetensutvecklingsfrågor,
att Curt-Erik Karlsson t.o.m. 2003-12-31 under barn- och
utbildningsnämnden tillika skall vara vuxenutbildningschef,
samt
att beslutet skall gälla under förutsättning
kommunfullmäktige beslutar om inrättande av föreslagen ny
förvaltning.
Mot beslutet att ej utannonsera tjänsten reserverar sig
ledamöterna från moderaterna, kristdemokraterna,
folkpartiet och folkets väl samt anmäler att de ej deltar i
beslutet om att utse tjänsteinnehavaren.

Beslut till
Justering
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Dnr 2003.251

023

Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
Ks 2003-05-21, § 120
Jan Dahlberg har alltsedan 2000-10-04 varit förordnad som
chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Nuvarande
förordnande upphör 2003-12-31. Under förordnandet har
Dahlberg varit tjänstledig från sin ordinarie tjänst som
gymnasiechef.
Förordnandet bör nu ändras till en tillsvidareanställning.
Christer Caesar med instämmande av Torsten Ising och
Bo-Anders Thornberg yrkar att tjänsten skall utannonseras.
Lars Olsson yrkar dels att tjänsten inte skall utannonseras
och dels att kommunstyrelsen skall besluta i enlighet med
föreliggande beslutsförslag.
Ordföranden ställer först proposition på om tjänsten skall
utannonseras och finner detta yrkandet avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Lars Olssons yrkande röstar ja. Den som
stöder Christer Caesars yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Irene Westerholm, Rune Stensby, Lars-Göran
Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson, John
Bruun och Torsten Ising.
Justering
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Ks § 120 forts
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att tjänsten ej skall
utannonseras.
Kommunstyrelsen beslutar
att från och med 2004-01-01 anställa (tills vidare) Jan
Dahlberg som chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
Mot beslutet att ej utannonsera tjänsten reserverar sig
ledamöterna från moderaterna, kristdemokraterna,
folkpartiet och folkets väl samt anmäler att de ej deltar i
beslutet om att utse tjänsteinnehavaren.

Beslut till
Justering
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Dnr 2003.138

706

Hemtjänsttaxa och taxa för hemsjukvård
Ks au 2003-03-12, § 67
Omsorgsnämnden föreslår taxor för hemtjänst och hemsjukvård enligt § 14/2003, samt ändring av grunderna för
uttag av avgifter.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga reviderad hemtjänsttaxa med en avgift om 100:/timme
att antaga taxa för hemsjukvård med 100:-/tillfälle, dock
högst 200:-/kalendermånad,
att antaga reviderade ”Grunder för uttag avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen”,
samt,
att de nya taxorna skall gälla fr.o.m. 2003-04-01.
Bo-Anders Thornberg deltar ej i beslutet.
______
Ks 2003-03-26, § 75
John Bruun yrkar dels återremiss av hemtjänsttaxan och
dels att taxan för hemsjukvård skall vara 50 kronor per tillfälle, dock högst 150 kronor per kalendermånad.
Ordföranden ställer först beträffande hemtjänsttaxan proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det
skall återremitteras och finner att det skall avgöras idag.
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Ks § 75 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Christer
Welinder, Margareta Sundin, Sven Jönsson, Sven-Erik
Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Eva-Marie Lidén, John Bruun
och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels John Bruuns yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder John Bruuns yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Christer
Welinder, Margareta Sundin, Sven Jönsson, Sven-Erik
Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Eva-Marie Lidén, John Bruun
och Torsten Ising.

Justering
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Ks § 75 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att antaga reviderad hemtjänsttaxa med en avgift om 100:/timme
att antaga taxa för hemsjukvård med 100:-/tillfälle, dock
högst 200:-/kalendermånad,
att antaga reviderade ”Grunder för uttag av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen”,
samt,
att de nya taxorna skall gälla fr.o.m. 2003-05-01.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för John Bruuns yrkande.
______
Kf 2003-04-28, § 71
Karin Axelsson yrkar dels återremiss på hemtjänsttaxan för
ytterligare utredning och dels att hemsjukvårdstaxan skall
vara 50:-/timme per tillfälle med tak på 150:-/år.
I detta instämmer Thomas Rasmusson, Robin Gustavsson,
John Bruun, Berit Wirödal, Kerstin Rittbo och Birgitta
Tuvesson.
Kerstin Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I detta instämmer Rolf Delcomyn.
Lars Olsson yrkar att genomförandet skall ske 2003-06-01.
Ordföranden ställer först beträffande 1:a att-satsen proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det
skall återremitteras och finner att det skall avgöras idag.
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Kf § 71 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
31 ja-röster och 29 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 71 A).
Kommunfullmäktige beslutar alltså att beträffande
1:a att-satsen återremittera ärendet för ytterligare
utredning.
Ordföranden ställer därefter beträffande 2:a att-satsen proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Karin
Axelssons m.fl. yrkanden och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den
som stöder Karin Axelssons yrkande röstar nej”.
32 ja-röster och 29 nej-röster avges (Se bilaga Kf § 71 B).
Kommunfullmäktige beslutar alltså att bifalla kommunstyrelsens förslag beträffande hemsjukvårdstaxa.
Ordföranden ställer beträffande 3:e attsatsen proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Ordföranden ställer slutligen beträffande genomförandet
proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Lars
Olssons yrkande och finner Lars Olssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera hemtjänsttaxan för ytterligare utredning,
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Kf § 71 forts
att antaga taxa för hemsjukvård med 100:-/tillfälle, dock
högst 200:-/kalendermånad,
att antaga reviderade ”Grunder för uttag av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen”,
samt,
att taxan för hemsjukvård och grunder för uttag av avgifter
inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen
skall gälla fr.o.m. 2003-06-01.
Kristdemokraternas, moderaternas, miljöpartiets, folkets
väls och folkpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för
sitt yrkande.
______
Ks 2003-05-21, § 121
Kommunstyrelsen upptar till behandling fråga om antagande
av hemtjänsttaxa.
John Bruun yrkar att ärendet skall remitteras till
omsorgsnämnden.
Bengt Andersson yrkar dels att yrkandet om remiss skall
avslås och dels att kommunstyrelsen skall föreslå
kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall
remitteras och finner detta avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Bengt Anderssons yrkande röstar ja. Den
som stöder John Bruuns yrkande röstar nej”.
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
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Ks § 121 forts
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Irene Westerholm, Rune Stensby, Lars-Göran
Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson, John
Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen har alltså avslagit yrkandet om remiss.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att antaga reviderad hemtjänsttaxa med en avgift om 100:/timme att gälla fr.o.m. 2003-07-01.
______
Ledamöterna från moderaterna, kristdemokraterna,
folkpartiet och folkets väl anmäler att de ej deltar i beslutet.

Beslut till
Kommunal författningssamling
Omsorgsnämnden
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2003-05-21, § 122
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2003.26
002
Kommunledningskontorets planeringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-05-19
-bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-04-16
-arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i
kommunens fastigheter samt avtal, varigenom kommunen
tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, såvitt gäller
upplåtelser för tid om högst fem år beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-04-15
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor beslutade
av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2003-05-15
Kommunledningskontorets IT-avdelning – Delegationsbeslut
avseende inköp
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2003-05-14
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Övriga anmälningar
Ks 2003-05-21, § 123
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2003.104
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik april 2003
2003.55
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2003-04-30
2003.272
041
Ekonomikontoret – Koncernbudget 2003
2003.275
042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2003-03-31
2003.269
240
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Kv. Hyveln och
Yxan, Hästveda tätort
2003.90
214
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Kv. Björkhagen
och Solslänten, Hässleholms kommun
2003.217
049
Tekniska nämnden – Handlingsplan för intern kontroll
2002.444
614
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning – Beslut om
kvalificerad yrkesutbildning, Gastronovum
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Ks § 123 forts
2003.231
730
PRO Hässleholm och KPR – Skrivelser ang. boende och
övriga lokaler
2003.243
731
Synskadades Riksförbund Skåne – Skånetrafiken
diskriminerar synskadade
2003.244
736
Synskadades Riksförbund Skåne – Färdtjänsten – en
hämsko på friheten
2003.241
029
Monica Lundgren, Åstorp – Tandvårdslagen
2003.240
610
Föräldrar Mala/Vankiva skola – Angående elevantalets
utveckling i Hässleholms kommuns skolor 2002-2013
Kristianstad Airport – Kallelse till ordinarie bolagsstämma
2003-06-03
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