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Diarienummer

2008-10-27
2008/570 041

§ 136

Anhållan om tilläggsanslag från omsorgsnämnden för inköpta
platser psykiatri, äldreomsorg samt ökade kostnader för livsmedel och drivmedel
Beslut

Kommunfullmäktige avslår anhållan om tilläggsanslag på 10 941 600 kronor.
Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden begär 2008 tilläggsanslag på 10 941 600 kronor. Bakgrunden är följande:
Antalet köpta psykiatriplatser har ökat med cirka 12 platser från våren 2007 till 52 platser våren 2008. Verksamhetens bedömning är att 10 personer som idag är placerade hos
privata vårdgivare ska kunna flytta till egen bostad med boendestöd. Förutsättningen är
dock att dessa personer ska kunna erbjudas bostad på den öppna bostadsmarknaden.
Under resterande del av år 2008 bedömer omsorgsnämnden dock att detta inte är realistiskt, därför begärs ett tilläggsanslag på 4 607 600 kr.
Antalet budgeterade platser i äldreomsorgen är 120 stycken. Antalet köpta platser per
den 30 juni 2008 var 142 stycken. Verksamhetens bedömning är att kunna minska 15
köpta platser i äldreomsorgen på årsbasis. Färre platser innebär ökade hemtjänstinsatser.
En köpt äldreomsorgsplats kostar i genomsnitt 1 300 kronor/dygn. Det skulle innebära
en kostnadsminskning med 4 634 tkr om antalet köpta äldreomsorgsplatser minskar
med 15, samt en utökning av hemtjänsttimmar. Under resterande del av år 2008 bedömer omsorgsnämnden dock att detta inte är realistiskt, därför begärs ett tilläggsanslag
på 4 633 980 kr.
Livsmedelskostnaderna har ökat med cirka 13,9 procent mellan januari – juni 2008 i
jämförelse med motsvarande tid 2007. Livsmedelskostnaderna beräknas således öka
med cirka 1 400 000 kr på helårsbasis i jämförelse med 2007.
Omsorgsförvaltningen har idag 80 bilar inklusive bussar och 5 biogasbilar som tillkommit under 2008. Drivmedelskostnaderna har ökat med cirka 21,4 procent mellan januari – juni 2008 i jämförelse med motsvarande tid 2007. Drivmedelskostnaderna beräknas således öka med cirka 300 000 kr på helårsbasis i förhållande till 2007.
Av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges anslag till oförutsedda behov återstår
cirka 253 000 kr. Delårsbokslutet visar på ett förväntat helårsresultat på -9 mnkr. Med
hänvisning till detta föreslår ekonomikontoret att inga ytterligare medel anslås till omsorgsnämnden för inköpta platser psykiatri, äldreomsorg samt ökade kostnader för
livsmedel och drivmedel.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27
2008/570

041

Forts § 136
Yrkanden

Bo-Anders Thornberg, m, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med hänvisning till eget
budgetförslag. I detta instämmer Per-Åke Purk, v, och Irene Nilsson, s.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag och dels avslag på förslaget och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Tommy Nilssons yrkande.
Sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
_____
Kommunstyrelsen 2008-10-01 § 176
Beslut
Kommunstyrelsen t föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Anhållan om tilläggsanslag på 10 941 600 kronor avslås.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter deltar inte i beslutet.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-17 § 221
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Anhållan om tilläggsanslag på 10 941 600 kronor avslås.
Reservation
Lena Wallentheim deltar inte i beslutet.
____________________
Sänt till
ek
On

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27
2007/400 101

§ 137

Avgiftsfri Musik & Kulturskola – svar på motion
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande 2008-02-28, § 29.
Beskrivning av ärendet

Willy Ohlsson har lämnat in en motion om att musikskolan bör vara avgiftsfri så att alla
elever kan gå där. Inte bara barn till föräldrar med bra ekonomi ska ha möjlighet att gå i
musik- och kulturskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut 2008-02-28, § 29 föreslagit att motionen
avslås.
Yrkanden

Lars-Göran Wiberg, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer
Kristina Lind, kd, Peter Groth, mp, Urban Widmark, m, och Eva-Marie Liden, kd.
Willy Ohlsson, s, tackar för svaret. Han yrkar även bifall till motionen liksom Anita
Peterson, v, Lena Nilsson, s, Tommy Nilsson, s, Irene Nilsson, s, och Thomas
Rasmusson, s.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Willy
Ohlssons m.fl. 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 Willy Ohlssons yrkande om bifall till motionen röstar nej.”
38 ja-röster och 23 nej-röster lämnas (Se bil Kf § 137).
Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Willy
Ohlssons yrkande
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27
2007/400 101
Forts § 137
Kommunstyrelsen 2008-10-01 § 177
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande 2008-0228, § 29.
Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen liksom Per-Åke Purk, v.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns ”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar
ja. Den som stöder Tommy Nilssons, s, och Per-Åke Purks, v, yrkanden röstar nej.”
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, c, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lena
Olsson, c, Robin Gustavsson, kd, Winnie Aronsson, fp, Torsten Ising, fv, Peter Groth,
mp, Patrik Jönsson, sd och Bo-Anders Thornberg, m.
Följande röstar nej: Tommy Nilsson, s, Margareta Sundin, s, Lennart Westdahl, s,
Margareta Axelsson, s, och Per-Åke Purk, v.
Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-17 § 229
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande 2008-0228, § 29.
Yrkanden
Lena Wallentheim, s, yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på framlagt förslag och
finner att motionen ska avslås.
Reservation
Lena Wallentheim, s, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
Bun
Bilaga. Motionen
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27
2008/68

007

§ 138

Revisorernas granskning av samverkan inom turism och
näringsliv – svar
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga svaret på rapporten med godkännande till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har lämnat sin rapport angående granskning av samverkan inom turism och
näringsliv daterad 2008-01-17.
Kommunledningskontorets näringslivschef och turistchef svarade 2008-08-22 att de
inte har något att erinra mot analysen.
Yrkande

Revisionens ordförande Nils Olof Sennmalm redovisar ärendet.
_____
Kommunstyrelsen 2008-10-01 § 178
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Svaret på rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
_____

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-17 § 234
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Svaret på rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
____________________
Sänt till:
Revisorerna
klk – turistchef
klk – näringslivschef

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27
2008/643 107

§ 139

Sammanläggning av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms Renhållare AB – bolagsordning med mera
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande:
Fusionen av bolagen ska ske genom att
1 Hässleholm Fjärrvärme AB köper aktierna i Hässleholms Renhållare AB för 28
miljoner kronor och
2 därefter övertar samtliga tillgångar och skulder i Hässleholms Renhållare AB.
Bolagsordning för bolaget efter genomförd fusion godkänns med den av Tommy
Nilsson (s) med flera yrkade ändringen att antalet lekmannarevisorer ska vara 3 st.
Ägardirektivet godkänns.
Bolagets firma i såväl bolagsordning som ägardirektiv ska vara Hässleholm Fjärrvärme
AB under namnändring.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtal och andra handlingar
som är nödvändiga för fusionens genomförande.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslöt den 26 maj 2008, § 76, att de av kommunen helägda bolagen Hässleholms Fjärrvärme AB och Hässleholms Renhållare AB ska läggas samman
genom fusion.
Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till fullmäktige med bland
annat förslag till bolagsordning och ägardirektiv.
Ett förslag till bolagsordning, baserat på Sveriges kommuners och Landstings förslag
enligt nya aktiebolagslagen, har tagits fram. Hänsyn har i övrigt tagits till nuvarande
bolagsordningar för de båda aktuella bolagen.
Kommunen har ett ägardirektiv gemensamt för samtliga kommunala bolag. I detta har
ändring gjorts endast i de delar som särskilt berör de aktuella två bolagen.
Fusionen föreslås ske på så sätt att Hässleholms Fjärrvärme AB köper aktierna i Hässleholms Renhållare AB för 28 miljoner kronor.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27
2008/643 107
Forts. § 139
Styrelsen för det nya bolaget föreslås bli vald i oktober 2008 och ges i uppdrag att leda
arbetet med sammanläggningen. Den nya styrelsen tillträder i och med att fusionen är
registrerad. Entledigande av de tidigare styrelseledamöterna sker från samma datum.
Denna tidpunkt är planerad till 2008-12-31.
Sammanläggningen MBL-förhandlades 2008-04-04. Ytterligare MBL-förhandling
krävs enligt uppgift från personalkontoret först i samband med att personalen ska ingå i
samma bolag.
Yrkanden

Bo-Anders Thornberg, m, yrkar att förslaget till beslut justeras enligt följande:
”Fusionen av bolagen ska ske genom att Hässleholm Fjärrvärme AB köper aktierna i
Hässleholms Renhållare AB för 28 miljoner kronor och därefter övertar samtliga tillgångar och skulder i Hässleholms Renhållare AB.
Bolagets firma i såväl bolagsordning som ägardirektiv ska vara Hässleholm Fjärrvärme
AB under namnändring.
Förslaget beträffande vederlag för övertagande ska utgå.
Förslaget beträffande val av ny styrelse samt entledigande av nuvarande styrelser ska
utgå.
I yrkandet instämmer Tommy Nilsson, s.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Bo-Anders
Thornbergs, m, yrkande med instämmande av Tommy Nilsson, s, och finner Bo-Anders
Thornbergs yrkande bifallet.
_____
Kommunstyrelsen 2008-10-01 § 179
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Fusionen av bolagen ska ske genom att Hässleholm Fjärrvärme AB övertar samtliga
tillgångar och skulder i Hässleholms Renhållare AB.
Bolagsordningen för bolaget efter genomförd fusion godkänns med den av Tommy
Nilsson (s) med flera yrkade ändringen.
Ägardirektivet godkänns.
Vederlaget för övertagandet fastställs till 28 miljoner kronor.
Ny styrelse väljs att leda sammanläggningen under hösten 2008.
Styrelserna i Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms Renhållare AB entledigas
från det datum då Bolagsverket meddelar tillstånd att verkställa att Hässleholms Renhållare AB är upplöst.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27
2008/643

107

Forts § 139
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtal och andra handlingar
som är nödvändiga för fusionens genomförande.
Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till det föreslagna beslutet med följande ändring: I bolagsordningens § 10 skall antalet lekmannarevisorer vara tre istället för föreslagna en. I
detta instämmer Peter Groth, mp och Patrik Jönsson, sd.
_____

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-17 § 235
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Fusionen av bolagen ska ske genom att Hässleholm Fjärrvärme AB övertar samtliga
tillgångar och skulder i Hässleholms Renhållare AB.
Bolagsordningen för bolaget efter genomförd fusion godkänns.
Ägardirektivet godkänns.
Vederlaget för övertagandet fastställs till 28 miljoner kronor.
Ny styrelse väljs att leda sammanläggningen under hösten 2008
Styrelserna i Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms Renhållare AB entledigas
från det datum då Bolagsverket meddelar tillstånd att verkställa att Hässleholms Renhållare AB är upplöst.
____________________
Sänt till:
HFAB
HÄRAB
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27
2008/607 045

§ 140

Godkännande av investeringsbeslut och kommunens
borgensåtagande avseende biobränslepanna på Beleverket i
Hässleholm

Ärendet utgår på grund av att upphandlingen avbrutits.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27
2008/642

102

§ 141

Val av ledamot i kulturnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:till ledamot i kulturnämnden utse Samuel Bergh, m,
Bokebergsgatan 10, 281 48 Hässleholm.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet

Madlén Sjögaardh, m, har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
______
Kommunfullmäktige 2008-09-29 § 130
Beslut
Avsägelsen beviljas.
Valet bordläggs.
__________________
Sänt till
SM
MS
Kn
Pk
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 (15)

Diarienummer

2008-10-27
2008/646

102

§ 142

Val av ledamot i valberedningen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att.till ordinarie ledamot välja Peter Groth, mp,
Brönnestad 6150, 281 92 Hässleholm och till ersättare välja Helene Frick, mp, Vikings
väg 7, 288 32 Vinslöv.
Beskrivning av ärendet

Tobias Adersjö, mp, har avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen.
_____

Kommunfullmäktige 2008-09-29 § 133
Beslut
Avsägelsen beviljas.
Valet bordläggs.
______________________
Sänt till
PG
HF
TA
Vlbn
Pk
Troman

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 (15)

Diarienummer

2008-10-27
2008/660

101

§ 143

Motion gällande hemtjänstens inrapporteringssystem ”Intraphone”
Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen till omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärendet

Patrik Jönsson, sd, har inlämnat en motion om hemtjänstens inrapporteringssystem ”Intraphone”. Han yrkar att hemtjänsten byter ut eller avskaffar inrapporteringssystemet
”Intraphone” till förmån för ett för personalen mer användarvänligt och för vårdtagarna
mindre störande system.
_____________________
Sänt till
On
Bilaga. Motionen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-27

§ 144

Anmälningar
Beslut

Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen vari utvisas att Lennart Westdahl, s, utsetts
till ny ledamot och Lise-Lotte Eriksson, s, utsetts till ersättare efter Alf Nilsson. Dnr
2008/688 102
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen vari utvisas att Helene Frick, mp, utsetts
till ny ledamot och Anette Mårtensson, mp, utsetts till ersättare efter Tobias Adersjö.
Dnr 2008/689 102
Granskning av delårsrapport för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd Dnr 2008/649 749
Urban Widmark anmäler att den 9 november kl 16.45 uppmärksammas Kristallnatten.
Ordföranden meddelar att onsdagen den 26 november kl 09.00 behandlas budgeten i
Röda salongen.

Justering

Utdraget bestyrkes

