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Plats och tid

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-20.20

Beslutande
Ledamöter

Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, Urban
Widmark, Camilla Lindoff, Patrik Jönsson, Cecilia Tornerefelt, Leif
Nilsson, Lars-Göran Wiberg, Pär Palmgren, Ingrid Nyman, Johan
Kronqvist, Jeanette Theiander, Robin Gustavsson, Andreas Dahlberg, SvenErik Andersson, Irene Nilsson, Karin Axelsson, Jonny Dolkov, Anna
Wallentheim, Per-Åke Purk, Anna Linell, Christer Welinder, John Bmun,
Jonathan R Jönsson, Peter Groth, Gunnel Bruhn, Susanna Kennethsdotter,
Ulrika Johannesson, Arne Dahlström, Michael Strömberg, Rolf Delcomyn,
Mats Sturesson, Richard Bernsheim, Connie Asterman, Ulf Erlandsson,
Lars Johnsson, Christer Caesar, Joachim Fors, Jan Nilsson, Lars Arvidsson,
Rolf Tronäss, Helena Malje, Harald Lind, Johan Berglund, Lena Svensson,
Marianne Nilsson, Samuel Berg, Anita Peterson, Eva-Marie Liden, SvenInge Persson, Torsten Ising, Sandra Rosen, Ulf Berggren, Solbritt Lindborg
och Lena Nilsson.

Tjänstgörande ersättare

Karin Nilsson, Hans-Göran Hansson, Benny Petersson och Åsa Erlandsson

Övriga närvarande
Ersättare

Björn Widmark, Kristina Berglund, Lynn Thulin, Göran Blomberg, Bo
Eklund, Martin Karlström, Eva Persson, Lars Olsson, Charlotta Eroldsson,
Winnie Aronsson, Jacob Romiin, Gunnel Brännström, Gösta Svensson, Stig
Hansson, Saga Henriksdotter, Annelie Cederberg, Thomas Rasmusson,
Margareta Axelsson, Anders Wallentheim, Peter Hallbrink, Karina
Jannerstig, Mikael Björklund och Åke Nilsson.

Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Karin Axelsson och Jonny Dolkov
Lena Wallentheim och Mikael Koenen

Justeringens plats, tid

Kommunledningskontoret/20 11-06-23

Justerade paragrafer

Underskrifter Sekreterare

...~ ... ??~........ .
Jonny Dolkov

Justering

Utdraget bestyrkes
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag

2011-06-13

Datum d~ anslaget
sätts upp

2011-06-23

Datum d~ anslaget
tidigast f~r tas ner

2011-07-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

. . . . .tkl9:lk.\~.1.&w.l&J....................

Elisabeth Aidemark
Datum d~ anslaget
togs ner
Signatur

Justering

2011-

Utdraget bestyrkes
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§ 60

Information
Barn- och utbildningschef Karin Karlen och gymnasiestrateg Lisbeth Johansson
informerar om Gymnasieskola 11 och de viktigaste förändringarna i förhållande till
dagens gymnasieskola.

Justering

Utdraget bestyrkes
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2008/411 101

§ 61

Svar på motion om grönlistad fisk
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Yrkande
Jeanette Thelander (MP) tackar för svaret på motionen och yrkar bifall till motionen
och svaret.
Beskrivning av ärendet
Anette Mårtensson (MP) och Tobias Adersjö (MP) har i kommunfullmäktige väckt en
motion om att Hässleholms kommun endast ska köpa in och servera fisk som är
grönlistad enligt WWF.
I yttrande över motionen anför barn- och utbildningsnämnden att den fisk som finns
upptagen på matsedlarna nästan undantagslöst är sådan fisk som rekommenderas av
Miljöstymingsrådet (MSR), s.k. grönlistad fisk, och det är bam- och
utbildningsnämndens strävan att endast sådan fisk ska serveras.
Omsorgsnämnden anför i yttrande 2009-06-16 bland annat följande. Under våren har
kostansvariga inom Skåne Nordost kommunerna utarbetat nya kvalitetskrav för den
livsmedelsupphandling som förmodas bli klar under sommaren. I de kvalitetskrav som
berör fisk har den använt sig av WWF:s och Miljöstymingsrådets rekommendationer.
Den har ställt som kravatt svarande grossist i första hand bör leverera fisk från bestånd
som är markerat med "OK" i fiskelistan från MSR och i andra hand fisk markerad med
"försiktighet" i samma lista.
Vid kontakt med upphandlingsenheten uppger den att kommunen använder sig av
Miljöstymingsrådets lista som även tar hänsyn till WWF:s lista. Miljöstymingsrådets
lista är enligt upphandlings enheten bättre anpassad till de svenska förhållandena.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2009-09-23, § 238, beslutade att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige
bifaller motionen eftersom kommunen redan idag handlar och serverar enbart grönlistad
fisk.
I beslut den 30 september 2009, § 198, beslutade kommunstyrelsen att återremittera
ärendet.

Utdraget bestyrkes
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2008/411 101

Under hand har från omsorgsförvaltningen framställts önskemål om att lutfisk ska
kunna serveras på kommunens äldreboenden.
Bedömning
Det finns olika förteckningar över fiskarter och i vad mån det, utifrån en bedömning av
tillgång, är lämpligt att äta dem.

Världsnaturfonden WWF har en "fiskguide" . Det är denna förteckning som
motionärerna hänvisar till. I den delas fiskarter in i en grön, en gul och en röd kategori.
Fiskar i den gröna kategorin är det "bästa valet av fisk". Fisk i gul kategori ska man
vara "försiktig med"; det råder viss osäkerhet kring fisket och de odlingsmetoder som
används. Fiskar i den röda kategorin ska man undvika. De kommer nämligen från
överfiskade bestånd och/eller är fångade eller odlade på ett sätt som skadar andra
marina arter eller miljön.
Miljöstymingsrådet (MSR) är en statlig myndighet. Dess uppdrag är att utveckla och
administrera verktyg för en hållbar utveckling och att stödja näringsliv och offentlig
förvaltning att vidareutveckla miljöarbete på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt.
Rådet publicerar en "fisklista baserad på hållbara fiskbestånd". I denna lista delas fisk in
i kategorierna Bra (grön) - "kan köpas i större mängd vid upprepade tillfållen" , OK
(gul) - "bör köpas i mindre mängder vid enstaka tillfålle" och Avstå (röd) - "bör inte
köpas alls vid något tillfålle".
WWF:s fiskguide och MSR:s fisklista liknar varandra på så sätt att man gör likartade
bedömningar av olika fiskarter i många fall. I en del fall är emellertid bedömningarna
olika; en art som är grön enligt den ena listan är gul eller röd enligt den andra. Vidare
saknas vissa fiskarter som finns på den ena listan på den andra och vice versa.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att endast grönlistad fisk ska köpas in.
Fråga uppkommer då vilken lista som ska äga företräde. Mot bakgrund av vad
framförallt upphandlings enheten anfört bör den av Miljöstymingsrådet vid varje tillfålle
gällande fisklista tillämpas. Sålunda ska endast fisk som enligt MSR:s fisklista tillhör
kategori "Bra" (grön) inköpas. Blir inköp av fisk som inte omfattas av denna lista
aktuell ska WWF:s guide istället användas, varvid endast fisk i kategorin "bästa valet av
fisk" (grön) ska inköpas.
Långa är råvaran för huvudparten av svensk lutfisk. Resten tillverkas av sej. Både långa
och sej anses för närvarande vara "Bra" enligt MSR:s fisklista. Det bedöms därför att
något undantag från principen att endast grönlistad fisk ska köpas in inte behöver göras
för lutfisk.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-05-18, § 156 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 61

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-27, § 119 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sänt till:
Omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Upphandlingsenheten

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 62

Bildande aven ny kollektivtrafikmyndighet i Skåne - ändring
av avtal på grund av ändrad lagstiftning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i kollektivtrafIkavtalet med
Region Skåne enligt bilaga.
Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade 2010-06-23 att införa en ny lag om kollektivtrafik (SFS
2010: 1065) som träder i kraft 2012-01-01. Lagen innebär bland annat att en regional
kollektivtrafikmyndighet ska inrättas i Skåne samt att ett regionalt
trafikförsöljningsprogram ska tas fram och fastställas av myndigheten. Eftersom ny lag
införs vid årsskiftet måste ett nytt avtal tecknas mellan samtliga 33 kommuner och
Region Skåne. Kommunförbundet Skåne har i beslut den 8 april 2011 för sin del
godkänt förändringarna i kollektivtrafikavtalet enligt bilaga och föreslår att samtliga
kommuner gör detsamma.
Bifogat finns ett förslag om en anpassning av nuvarande kollektivtrafIkavtal till den nya
lagstiftningen innebärande enbart en förändring i paragraferna 2 och 3. I övriga delar
lämnas nuvarande avtal oförändrat. De föreslagna justeringarna medför att Region
Skåne även i fortsättningen ska vara ensam ansvarig för regional kollektivtrafik, det vill
säga regional kollektivtrafikmyndighet.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-05-18, § 160 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i kollektivtrafikavtalet med
Region Skåne enligt bilaga.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04, § 129 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i kollektivtrafIkavtalet med
Region Skåne enligt bilaga.

Bilaga:
Förslag till ändringar i kollektivtrafIkavtal
Sänt till:
Region Skåne
Utvecklingsstaben
Justering

Utdraget bestyrkes

k~

Bilaga

. Före~/agna Justeringar I avtal om ansvar för lokal och
regional kollektivtrafik I SkAns
NIIvarand, lydelsej

§2. Bakgrund
Ansvaret fOr den lokala och regionala kollektivtrafiken regleras j lagen om
ansvar för viss kollektiv persontrafik. SFS 1997:734. Den aktuella lagen anger att
det i varje Hin skall finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och
regionala kollektivtrafiken. De länstrafJkansvarigas uppgifter skall handhas aven
trafikhuvudman.
De länstrafikansvanga ansvarar också ffir persontransporter enligt lagen
( 1997:736) om t1:lrdtjänst eller lagen ( 1997:735) om riksfllrdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till trafikhuvudmannen i länet Enligt lagen åligger det traftkhuvudmannen att
verka för att den lokala och regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för
funktionshindrade.
Ansvaret fdr koJlektivtraf"tken j Skåne län sedan 1999 regleras i avtal 199809-11 mellan samtliga kommuner i Skåne och Region Skåne.

§3. Länstraftkansvartg och huvudman för den lokala och regionala
kollektivtrafiken I Skåne
Region Skåne är länstrafikansvarig och huvudman fdr den lokala och
regionala kollektivtrafiken i Skåne. enligt lagen (SFS 1997:734) om ansvar
för viss kollektiv petSontrafik och avtal 1998-09-11 mellan Skånes samtliga
kommuner och Region Skåne.
Region Skåne kan. efter överenskommelse med berörda kommuner, vara
huvudman för fl1rdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen 1997:736 om
fdrdtjänst respektive lagen 1997:735 om riksfårdtjänst samt annan sambäUsbetaJd
trafik.
FÖresIggen justering;

§2.Bakgrund
Ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafIken regleras i lagen
(2010:1065) om kollektivtrnfik. som stadgar ansvar för regional koJIektivtrafIk
och organisering av regional kollektivtraftkmyndighet
Den som ansvarar för kollektivtrafik j länet ansvarar också för
persontransporter enligt Jagen (1997:736) om fårdtjänst eller lagen
(1997:735) om riksfårdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter
enligt någon av dessa lagar till den regionala
kolIektivtrnftkmyndigheten. Enligt lagen (1979:558) om handikappanpassad
kollektivtrafIk åligger det den regionala kollektivtrafikmyndigheten att
verka för att den lokala och regionala kollektivtrafiken är tillgänglig fdr
funktionshindrnde.

· -

Ansvaret f6r kollektivtraftken i Skåne län sedan 1999 regleras i avtal
1998-09-11 mellan samtliga kommuner i Skåne och Region Skåne.

§3. Regional kollekdvtraflkmyndJghet l Skåne
Region Skåne är ansvarig för den lokala och regionala kollektivtrafiken j
Skåne, enligt Jagen (2010:1065) om kollektivtraiik och avtal 1998-09-11
meJlan Skånes samtliga kommuner och Region Skåne.
Region Skåne är i enlighet med Jagen om kollektivtrafik även regional
kollektivtrafikmyndighet.
Region Skåne kan. efter överenskommelse med berörda kommuner. vara
huvudman för färdtjänst och riksfdrdtjänst enligt Jagen 1997:736 om
färdtjänst respektive lagen 1997:735 om riksfårdtjänst samt annan samhällsbetaJd
trafik.
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§ 63

Svar på motion angående ny vaktmästarorganisation i skolan
Beslut
Motionen avslås då syftet med motionen inte uppnås med motionens förslag till
åtgärder.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar
sig till förmån för sina respektive yrkanden.
Yrkande
Helena Malje (S) tackar för svaret på motionen men yrkar bifall till motionen. I detta
instämmer Andreas Dahlberg (S), Per-Åke Purk (V), Tommy Nilsson (S) och Lena
Wallentheim (S).

Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till motionen med ändringen att ordet "skolenhet" ska
bytas ut till ordet "rektorsområde". I andra hand yrkar han bifall till motionen.
Sven-Erik Andersson (C) och John Bmun (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer efter avslutad diskussion proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels Helena Maljes med flera yrkande om bifall till motionen och dels Patrik
Jönssons yrkande om bifall till motionen med ändring till rektorsområde och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens förslag utses att utgöra huvudförslag i voteringen. För att utse
motförslag i voteringen ställer ordföranden proposition på dels Helena Maljes yrkande
och dels Patrik Jönssons yrkande och finner Helena Maljes yrkande utsett till
motförslag.

Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag
röstar ja. Den som bifaller Helena Maljes med flera yrkande röstar nej.
32 ja-röster och 29 nej-röster avges.
Följande röstar ja: se lista.
Följande röstar nej: se lista.

Utdraget bestyrkes
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Beskrivning av ärendet
Helena Malje och Andreas Dahlberg, båda (S) har väckt en motion om ny
vaktmästareorganisation i skolan. I den yrkar de på anförda skäl att kommunen
undersöker möjligheten att placera en vaktmästare vid varje skolenhet. Vid kontakt
underhand har erfarits att med begreppet skolenhet avser motionärerna skola.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden har i beslut den
24 mars 2011 med antagande av förvaltningens yttrande föreslagit att motionen avslås.
Av ovannämnda yttrande framgår bland annat följande. Sedan den l juli 2010 är
tekniska förvaltningen bolagiserad och därmed är alla vaktmästare med uppdrag i
kommunens grundskolor anställda av Hässleholm Teknik AB. Kostnaden för
vaktmästare är inkluderad i hyran. Bam- och utbildningsförvaltningen äger inte frågan
kring anställning, kompetenser och bedömning av tjänstevolymer för vaktmästare
knutna till fastigheter med skolverksamhet. Arbetet med att förebygga och motverka
kränkande behandling pågår aktivt i våra skolor idag. Trots många insatser förekommer
det att elever känner sig mobbade och blir utsatta för kränkningar. Det är ett mycket
viktigt, gemensamt uppdrag för alla som verkar i skolan att motverka kränkningar.
Förvaltningen bedömer att syftet med motionen inte kan lösas med motionens förslag
på åtgärd.
De uppgifter med anknytning till skoleleverna som motionärerna anser att vaktmästarna
ska ägna sig åt bör andra vuxna i skolan, lärare och annan personal, kunna ta hand om.
Vidare torde ett bifall till motionen medföra en icke obetydlig ökning av kostnaderna
för kommunens vaktmästarorganisation. Det föreslås därför att motionen avslås.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2011-05-18, § 162 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
Motionen avslås då syftet med motionen inte uppnås med motionens förslag till
åtgärder.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina egna yrkanden.
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att deltaga i beslutet.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. Per-Åke Purk (V) instämmer i detta
yrkande.
Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till beslut
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition: "Den som bifaller Robin
Gustavssons yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag röstar ja, den som bifaller
Tommy Nilssons med fleras yrkande om att motionen ska bifallas röstar nej".
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8 ja-röster och 5 nej-röster avges. 2 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Urban Widmark (M), Lars-Göran Wiberg (C), Robin Gustavsson
(KD), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Susanna Kennethsdotter (FV), Lars
Arvidsson (FP) och Jeanette Thelander (MP).
Följande röstar nej: Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Joachim Fors (S), Irene
Nilsson (S) och Per-Åke Purk (V).
Patrik Jönsson (S D) och Ulf Erlandsson (SD) avstår från att deltaga i beslutet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04, § 131 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen avslås då syftet med motionen inte uppnås med motionens förslag till
åtgärder.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) föreslår att motionen avslås med motiveringen att syftet med
motionen inte uppnås med motionens förslag till åtgärder.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars-Göran Wibergs (C) yrkande
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar nej, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar ja".
1 ja-röster och 2 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
nej. Tommy Nilsson (S) röstar ja.

Bilaga:
Voteringslista

Sänt till:
Hässleholm Teknik AB
bun

Utdraget bestyrkes
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§ 64

Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i valnämnden utse Karl-Axel Axelsson
(C), Kolstrarp, Tjörnarp.
Beskrivning av ärendet
Jonathan Lindborg har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden med omedelbar
verkan på grund av partibyte. Kommunfullmäktige har bifallit avsägelsen genom beslut
2011-04-26, § 48.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2011-04-26, § 48 bifaller avsägelsen. Valet bordläggs.
Kommunfullmäktige 2011-05-30, § 56 beslutar att bordlägga valet.

Sänt till:
Den valde
PK
Troman
Valnämnden

Utdraget bestyrkes
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§ 65

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Farstorp
Beslut
Kommunfullmäktige utser Magnus Turesson (C), Matberga, Hästveda, till huvudman i
Sparbanksstiftelsen Farstorp till och med år 2013.
Valet av huvudman för vänsterpartiet till och med år 2013 bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Sparbanksstiftelsen Farstorp anhåller om att kommunfullmäktige utser två nya
huvudmän då Olof Turesson (C) och Henning Nilsson (V) inte längre är valbara.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2011-05-30, § 57 beslutar att valen bordläggs.

Sänt till:
Sparbanksstiftelsen Farstorp
Troman
PK

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 66

Anmälningsärende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärende till handlingarna:
2011.19
214
Byggnadsnämnden - Intyg om laga kraft gällande Nytorget, Hässleholms tätort, ändring
av detaljplan (tilläggsbestämmelser).
2011.174 214
Byggnadsnämnden - Intyg om laga kraft gällande Östra Vinslöv, Vinslöv 129:52 med
flera, Vinslövs tätort, förslag till detaljplan samt upphävande av del av detaljplan.

Utdraget bestyrkes
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§ 67

Sommarhälsning
Ordföranden Douglas Roth tillönskar ledamöter, ersättare, tjänstemän, vaktmästare och
tekniker en trevlig och vilsam sommar.
Vice ordföranden Lena Wallentheim tillönskar ordföranden en skön och avkopplande
sommar.

Justering

Utdraget bestyrkes

