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Diarienummer

2008-12-15
Plats och tid

Hässleholms Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-20.05

Beslutande

Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, BoAnders Thornberg, Willy Ohlsson, Karin Axelsson, Gunnel Persson, Lars
Olsson, Robin Gustavsson, Lennart Westdahl, Patrik Jönsson, John Bruun,
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Ulf Sjöström, Connie Asterman, Benny Petersson, Zidon Kristensson, SvenErik Andersson, Johan Berglund, Jenny Önnevik, Peter Groth, Harald Lind,
Kristina Berglund, Christer Welinder, Jan Nilsson, Leif Nilsson, Anita
Peterson, Richard Bernsheim §§ 156-162, 164-168, Christer Caesar, Irene
Nilsson och Winnie Aronsson.
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Friberg,
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Kanslichef Maj-Inger Carlsson
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2008-12-15
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Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag

2008-12-15

Datum då anslaget
sätts upp

2008-12-16

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2009-01-08

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

................................................................................
Karin Lexander

Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2009-

...........
_____________________________________________________________
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Diarienummer

2008-12-15
2008/786 101

§ 156

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående byggnation
i kv Åldermannen i Tyringe
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Johan Berglund, m, medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
byggnation i kv Åldermannen i Tyringe.
Bo-Anders Thornberg, m, besvarar frågan idag.
Johan Berglund, m, tackar för svaret.
___________________
Sänt till

Bilaga. Frågan

Justering DR
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-12-15
2008/821 101

§ 157

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående gemensam
handlingsplan från och med 2009 för att öka tryggheten och
minska brottsligheten hos kommuninvånarna
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Irene Nilsson, s, medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående hur
långt i processen kommunen har kommit med handlingsplan för att öka tryggheten och
minska brottsligheten hos kommuninvånarna och på vilken nivå beslutet tas.
Bo-Anders Thornberg, m, besvarar frågan idag.
Irene Nilsson, s, tackar för svaret.
___________________
Sänt till

Bilaga. Frågan

Justering DR

WO

GP

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-12-15
2008/679 041

§ 158

Anhållan om kompensation för förlorade hyresintäkter
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 1 010 735
kronor för 2008 för elva månaders förlorad hyresintäkt i samband med att sex gruppbostäder såldes till AB Hässleholmsbyggen den 1 februari 2008. Finansiering sker ur medel för anslagstyp 1. Kompensation för 2009 uppgår till 1 105 048 kronor och finansieras ur medel för anslagstyp 1. Kompensation för 2010 beaktas i budgeten för 2010.
Omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 469 440 kronor för 2008 och framåt för
nya och utökade städavtal med tekniska kontoret. Kompensationen för 2008 och 2009
finansieras ur medel för anslagstyp 1.
Beskrivning av ärendet

Den 1 februari 2008 såldes sex gruppbostäder till AB Hässleholmsbyggen och därmed
går hyresintäkterna till bolaget. De förlorade hyresintäkterna från februari till december
2008 uppgår till 1 010 735 kronor. Minskade hyreskostnader för omsorgsnämnden har
reglerats via internhyressystemet.
Omsorgsnämnden har ökade kostnader för nya och utökade städavtal i tekniska kontorets regi 2008 med 469 440 kronor.
_____
Kommunstyrelsen 2008-11-19 § 213
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 1 010 735 kronor för 2008 för elva månaders förlorad hyresintäkt i samband med att sex gruppbostäder såldes till AB Hässleholmsbyggen den 1 februari 2008. Finansiering sker ur medel för anslagstyp 1. Kompensation för 2009 uppgår till 1 105 048 kronor och finansieras ur medel för anslagstyp
1. Kompensation för 2010 beaktas i budgeten för 2010.
Omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 469 440 kronor för 2008 och framåt för
nya och utökade städavtal med tekniska kontoret. Kompensationen för 2008 och 2009
finansieras ur medel för anslagstyp 1.
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Diarienummer

2008-12-15
2008/679 041
Forts § 158
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 267 föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 1 010 735 kronor för 2008 för elva månaders förlorad hyresintäkt i samband med att sex gruppbostäder såldes till AB Hässleholmsbyggen den 1 februari 2008. Finansiering sker ur medel för anslagstyp 1. Kompensation för 2009 uppgår till 1 105 048 kronor och finansieras ur medel för anslagstyp
1. Kompensation för 2010 beaktas i budgeten för 2010.
Omsorgsnämnden ska bli kompenserad med 469 440 kronor för 2008 och framåt för
nya och utökade städavtal med tekniska kontoret. Kompensationen för 2008 och 2009
finansieras ur medel för anslagstyp 1.

_____________________
Sänt till:
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Diarienummer

2008-12-15
2008/32

003

§ 159

Färdtjänstreglemente – antagande
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.
Beskrivning av ärendet

I tolv kommuner i östra Skåne utreds möjligheterna till ett gemensamt regelverk för
färdtjänsten. Avsikten är att kommunerna därigenom ska kunna överlämna ansvaret för
färdtjänsten inklusive myndighetsutövningen till Region Skåne/Skånetrafiken, enligt
nuvarande tidsplan från och med 2010-01-01.
Yrkande

Tommy Nilsson, s, yrkar att ärendet återremitteras eftersom regionfullmäktige återremitterat ärendet.
Lars-Göran Wiberg, c, och Per-Åke Purk, v, yrkar bifall till Tommy Nilssons återremissyrkande.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels Tommy Nilssons m.fl. yrkande om återremiss
och dels om ärendet ska avgöras idag och finner att det ska återremitteras.
_____
Kommunstyrelsen 2008-11-19 § 214
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till regler inklusive avgifter och tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i östra Skåne. Reglerna börjar gälla från och med 2009-01-01.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 268 beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till regler inklusive avgifter och tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i östra Skåne. Reglerna börjar gälla från och med 2009-01-01.
____________________
Sänt till:
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Diarienummer

2008-12-15
2008/162

007

§ 160

Revisionsrapport om granskning av omsorgsnämndens ekonomi och åtgärder med anledning av negativa ekonomiska
prognoser 2007 – svar
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner omsorgsnämndens yttrande och överlämnar svaret till
revisorerna.
Beskrivning av ärendet

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Revisorerna genomfört en granskning av omsorgsnämndens ekonomi och åtgärder med anledning av
negativa ekonomiska prognoser 2007.
Omsorgsnämndens ordförande John Bruun har i skrivelse daterat 2008-03-25 gjort ett
yttrande.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
_____
Kommunstyrelsen 2008-11-19 § 215
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner omsorgsnämndens yttrande och överlämnar svaret till
revisorerna.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 269 beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner omsorgsnämndens yttrande och överlämnar svaret till
revisorerna.

____________________
Sänt till:
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Revisorerna
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Diarienummer

2008-12-15
2008/574

007

§ 161

Revisionsrapport om kulturarrangemang – svar
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner kulturnämndens svar över revisionsrapporten och
överlämnar det till revisorerna.
Beskrivning av ärendet

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Revisorerna genomfört en granskning av kulturnämndens kulturarrangemang. Syftet med granskningen är att undersöka om målen uppfylls och hur styrning, uppföljning och ekonomi
fungerar.
Kulturnämnden har yttrat sig enligt beslut 2008-09-24, § 66.
Yrkande

Nils Olof Sennmalm, revisionens ordförande, inleder.
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer
Åke Sundkvist, m, och Patrik Jönsson, sd.
_____
Kommunstyrelsen 2008-11-19 § 216
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner kulturnämndens svar över revisionsrapporten och
överlämnar det till revisorerna.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 270 beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner kulturnämndens svar.

____________________
Sänt till:
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Revisorerna
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2008-12-15
2008/680

349

§ 162

ABVA 2009 – antagande
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ABVA 2009 att börja gälla från och med 2009-01-01.
Beskrivning av ärendet

ABVA är en förkortning av ”Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vattenoch avloppsanläggning”. ABVA reglerar förhållandet mellan huvudmannen för allmän
VA-anläggning (Hässleholms Vatten AB) och fastighetsägarna (abonnenterna) som
brukar den allmänna VA-anläggningen.
Befintlig ABVA för Hässleholms kommun har gällt sedan 2006-04-01. Uppdatering har
föranletts av anpassning till ny lagstiftning, ”Lagen om allmänna vattentjänster, SFS
2006:412” vilken började gälla 2007-01-01.
Framtagande av ABVA 2009 har skett i en arbetsgrupp inom VA-samverkan SkåneNordost. Målsättningen är att samtliga kommuner inom SkåneNordost ska ha en helt
gemensam ABVA vilket var fallet med ABVA 2006.
Förslaget till ABVA 2009 har godkänts av styrelsen i Hässleholms Vatten 2008-09-01,
§ 595.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.
Yrkande

Karl-Axel Axelsson, c, ordförande i Hässleholms Vatten AB redovisar bakgrunden till
ny ABVA 2009.
_____
Kommunstyrelsen 2008-11-19, § 217
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ABVA 2009 att börja gälla från och med 2009-01-01.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-05 § 271 beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
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Forts § 162
Kommunfullmäktige godkänner ABVA 2009 att börja gälla från och med 2009-01-01.
____________________
Sänt till:
HVAB
Kfs
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Diarienummer

2008-12-15
2008/710 041

§ 163

Investeringstillskott för utbyggnad av VA-anläggning vid Dalsjön, Bjärnum
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet i Hässleholms Vatten AB ökas från 7
miljoner kronor till 10 miljoner kronor genom nyemission på 3 miljoner kronor, vilket
innebär ökad upplåning för Hässleholms kommun med motsvarande belopp.
Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att snarast verkställa utbyggnaden av etapp 1+2
av VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum.
Anläggningsavgifter för VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum ska tas ut enligt gällande VA-taxa.
Resterande investeringsutgifter för berört område ska finansieras av Hässleholms Vatten AB.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Vatten AB har gjort en förfrågan om ytterligare investeringstillskott för
utbyggnad av VA-anläggning vid Dalsjön, Bjärnum. Syftet är att minska miljöpåverkan
på Dalsjön och Bjärlången. I kompletteringsbudget 2006 beslutade kommunfullmäktige
om att investeringsbudgeten skulle tillföras 2,5 miljoner kronor för ändamålet. Beloppet
disponerades dock aldrig på grund av oklara förutsättningar. Bolaget föreslår nu att utbyggnad sker av etapp 1+2, vilket kräver kommunalt tillskott på 2,5 miljoner kronor för
etapp 1 och täckning av underskott på 0,85 miljoner kronor för etapp 2, totalt 3,35 miljoner kronor.
Ekonomikontoret föreslår att kommunen tillskjuter 3 miljoner kronor genom en nyemission, vilket innebär att andelarna i bolaget/aktiekapitalet ökar från 7 miljoner kronor till 10 miljoner kronor genom ökad upplåning.
Jäv

Richard Bernsheim, m, anmäler jäv i detta ärende.
Bo Anders Friberg, m, tjänstgör.
Yrkande

Karl-Axel Axelsson, c, ordförande i Hässleholms Vatten AB, redovisar ärendet.
_____
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Forts § 163
Kommunstyrelsen 2008-11-19 § 218
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet i Hässleholms Vatten AB ökas från 7
miljoner kronor till 10 miljoner kronor genom nyemission på 3 miljoner kronor, vilket
innebär ökad upplåning för Hässleholms kommun med motsvarande belopp.
Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att snarast verkställa utbyggnaden av etapp 1+2
av VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum.
Anläggningsavgifter för VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum ska tas ut enligt gällande VA-taxa.
Resterande investeringsutgifter för berört område ska finansieras av Hässleholms Vatten AB.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 § 276 beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande:
Aktiekapitalet i Hässleholms Vatten AB ökas från 7 miljoner kronor till 10 miljoner
kronor genom nyemission på 3 miljoner kronor, vilket innebär ökad upplåning för
Hässleholms kommun med motsvarande belopp.
Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att snarast verkställa utbyggnaden av etapp 1+2
av VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum.
Anläggningsavgifter för VA-anläggningen vid Dalsjön i Bjärnum ska tas ut enligt gällande VA-taxa.
Resterande investeringsutgifter för berört område ska finansieras av Hässleholms Vatten AB.
_____________________
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§ 164
Komplettering av 17 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hässleholms kommun

Beslut

Kommunfullmäktige antar följande komplettering i 17 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun:
Uppskjutning av fyrverkerier utan tillstånd av polismyndigheten får endast ske från kl.
18.00 på nyårsafton till kl. 02.00 på nyårsdagen. Uppskjutning av fyrverkerier all övrig
tid under året kräver som brukligt tillstånd av polismyndigheten.
Uppskjutning av fyrverkerier får inte ske inom ett avstånd på 100 meter från skolor,
sjukhus, äldreboenden och andra vårdinrättningar.
Pyroteknisk vara får inte heller utan tillstånd användas inom idrotts- och fritidsanläggningar.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet har tillsammans med Polismyndigheten i
Skåne genom Närpolisområde Hässleholm arbetat fram tydligare regler för uppskjutande av fyrverkerier inom kommunen. Samråd har även skett med andra räddningstjänster i Skåne. Länsstyrelsen i Skåne har hörts i ärendet och önskar granska det efter
att beslut har tagits i kommunen.
Enligt 3 kap 7§ Ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas utan
tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.
Förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet föreslår att befintlig 17§ i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun revideras och kompletteras enligt
förslaget nedan.
Befintlig stadga 17§ Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun
lyder:
Det är förbjudet att använda pyroteknisk vara inom 100 meter från sjukhus, ålderdomshem o dyl. vårdinrättning.
Pyroteknisk vara får inte heller utan tillstånd användas inom idrotts- och fritidsanläggning.
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2008/746 003
Forts § 164
Förslag till komplettering av stadga 17§ Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hässleholms kommun:
Uppskjutning av fyrverkerier får endast ske från kl. 18.00 på nyårsafton till kl 02.00 på
nyårsdagen.
Uppskjutning av fyrverkerier får inte ske inom ett avstånd på 100 meter från skolor,
sjukhus, ålderdomshem och andra vårdinrättningar.
Pyroteknisk vara får inte heller utan tillstånd användas inom idrotts- och fritidsanläggningar.
Yrkande

Bo-Anders Thornberg, m, yrkar i kommunfullmäktige att första stycket i § 17 ska lyda:
”Uppskjutning av fyrverkerier utan tillstånd av polismyndigheten får endast ske från kl
18.00 på nyårsafton till kl 02.00 på nyårsdagen. Uppskjutning av fyrverkerier all övrig
tid under året kräver som brukligt tillstånd av polismyndigheten.”
I övrigt yrkar han bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med ändringen att ordet ålderdomshem ska ändras till äldreboende.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Bo-Anders
Thornbergs yrkande och finner Bo-Anders Thornbergs yrkande bifallet.
_____
Kommunstyrelsen 2008-11-19 § 220
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till komplettering i 17 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun.
Skäl för det föreslagna beslutet

Under senare år har okynnesskjutningar tenderat att öka under dagar och veckor före
och efter nyårsafton. Trender har märkts där raketer riktats mot människor och djur
samt att bränder har uppstått till följd av felaktigt användande av pyrotekniska varor.
Enligt statistik från Räddningsverket skadas varje år cirka 300 personer så allvarligt av
fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De flesta olyckorna sker i anslutning till nyårsfirandet.. Genom att minska uppskjutningstiden kan skadestatistiken
på människor och egendom minskas.
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Forts § 164
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 § 278 föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till komplettering i 17 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun.
____________________
Sänt till:
rtj
kfs
Länsstyrelsen + underliggande mtrl
Polismyndigheten
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§ 165

Val av ersättare i tekniska nämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen
Till ny ersättare i tekniska nämnden väljs Emil Nilsson, c, Kädarp 4005, 282 93 Röke.
Beskrivning av ärendet

Ingvar Thufvesson, c, avsäger sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från och
med 2008-11-28.
__________________
Sänt till
Tn
Pk
EN
Troman
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§ 166

Val av 2:e vice ordförande i miljönämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Till ny 2:e vice ordförande väljs Camilla Lindoff, s, Gleipners väg 29, 281 42 Hässleholm.
Beskrivning av ärendet

Sven-Inge Persson, s, avsäger sig uppdraget som 2:e vice ordförande i miljönämnden
från och med 1 januari 2009.
_________________
Sänt till
Mn
Pk
Troman
CL
SEP
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§ 167

Avsägelse som ordförande och ledamot i kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Urban Widmark, m, väljs till ordinarie ledamot och ordförande i kommunstyrelsen från
och med 1 februari 2009.
Valet av ersättare bordläggs.
Ärendebeskrivning

Bo-Anders Thornberg, m, avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens ordförande från och med 1 februari 2009.
_______________
Sänt till
UW
Pk
Troman
Ks
BAT
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§ 168

Anmälningar
Beslut

Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Intyg om laga kraft från byggnadsnämnden gällande förslag till detaljplan för Skyrup
1:20 m.fl., sydvästra delen. Dnr 2007/794 214
Rapport från omsorgsnämnden till kommunfullmäktige per 080930 över icke verkställda gynnande beslut. enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service
(LSS) Dnr 2008/787 730
Rapport från socialnämnden till kommunfullmäktige för period 080701—080930 över
icke verkställda gynnande beslut. (6 kap 6 h § SoL)

Justering DR

WO

GP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 (23)

Diarienummer

2008-12-15

God Jul och Gott Nytt År

Ordföranden tackar för arbetet under det gångna året och tillönskar kommunfullmäktige
och tjänstemän God Jul och Gott Nytt År.
Lena Wallentheim tackar ordföranden och tillönskar honom detsamma.
Samtidigt utdelas en Pompejibok och CD till ledamöter och ersättare.
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