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Sid
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Beslutande
Douglas Roth, ordförande, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson §§
194-209, Gun-Viol Backlund § 210, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Karin Axelsson §§ 194210 Bun, Kenneth Aronsson fr o m § 210 Sn, Lennart Westdahl, Lars Olsson, Mikael Björklund,
Robin Gustavsson, Alf Nilsson, Patrik Jönsson, John Bruun, Ingrid Nyman, Agne Nilsson, SvenInge Persson, Karin Nilsson, Lena Axelsson §§ 194-210 Ks, Rolf Persson fr o m § 210 Tn, Sonje
Björck, Hans Wendel, Berit Wirödal §§ 194-209, Inge Hallabro fr o m Debatt § 210-Bun, Gunnel
Brännström fr o m § 210 Sn, Tobias Adersjö §§ 194-210 Bun, Helene Frick fr o m § 210 Sn,
Urban Widmark, Leif Jannerstig, Ulrika Johannesson §§ 194-197, Thomas Rasmusson §§ 198210, Emma Dehlin, Rolf Tronäss, Lars-Göran Wiberg §§ 194-210 Bun, Eva Persson fr o m § 210
Sn, Annelie Cederberg §§ 194-203, Ingrid Jägerhed §§ 204-210, Lars Johnsson §§ 194-210 Bun,
Göran Blomberg fr o m § 210 Sn, Tommy Nilsson, Johan Barnekow, Lars-Ivar Ericson §§ 196-210
Bun, Mats Sturesson fr o m § 210 Sn, Åke Sundkvist, Helena Malje, Kristina Lind, Petra
Johansson, Gösta Johansson, Torsten Ising, Rolf Delcomyn, Pär Palmgren, Ulf Sjöström, Connie
Asterman, Benny Petersson, Eva-Marie Lidén, Sven-Erik Andersson, Johan Berglund, Jenny Önnevik, Peter Groth, Harald Lind, Susanna Kennethsdotter §§ 194-210 Bun, Åke Nilsson fr o m § 210
Sn, Kristina Berglund, Roman Koziol, Jan Nilsson, Leif Nilsson §§ 194-210 On, Ulrika Johannesson
fr o m § 210 Mn, Anita Peterson, Richard Bernsheim, Christer Caesar, Andreas Dahlberg, Winnie
Aronsson.
Ersättare
Gun-Viol Backlund, Rolf Persson, Ulrika Johannesson, Annelie Cederberg, Sven Jönsson, Kenneth
Aronsson, Bo Anders Friberg, Bengt Troedsson, Göran Blomberg, Kerstin Andersson, Mats Sturesson, Eva Persson, Sol-Britt Erlandsson, Birger Ohlsson, Inge Hallabro Gunnel Brännström, Helene
Frick, Christer Jönsson, Elisabeth Friberg, Åke Nilsson och Niklas Grundström.

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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Datum

2006-12-18

§ 194

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärende 5 behandlas sist.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 195

Försäljning av tomtmark i kv Hassellunden
Hässleholm 88:16, Hässleholm
Dnr 2006.762

259

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet avskrivs.
Ärendebeskrivning
Förslag till köpeavtal har upprättats med Göinge Bygg &
Fastighets AB som ska köpa ca 13 260 kvm inom Hassellunden, för en köpeskilling om 1 359 200 kronor.
Bolaget avser att bygga radhus för uthyrning, omfattande
totalt 25 lägenheter.
Yrkande
Tommy Nilsson yrkar att ärendet avskrivs.
_____
KF 2006-11-27, § 156
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs.
Yrkande och omröstning
Tommy Nilsson yrkar bordläggning av ärendet.

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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KF § 195 forts
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på yrkandet och finner det bifallet.
______
KS 2006-11-08, § 144
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Ett markområde om ca 13 260 kvm i kv Hassellunden
säljs för en köpeskilling om 1 359 200 kronor till Göinge
Bygg & Fastighets AB, Box 83, 281 21 Hässleholm och på
villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar
_____
KS AU 2006-10-18, § 287
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Ett markområde om ca 13 260 kvm i kv Hassellunden säljs
för en köpeskilling om 1 359 200 kronor till Göinge Bygg &
Fastighets AB, Box 83, 281 21 Hässleholm och på villkor i
övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.
____________________
Sänt till:
Expl.avd.

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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§ 196

Revidering av VA-taxa
Dnr 2006.802

346

Kommunfullmäktiges beslut
-

Förslaget till ny VA-taxa godkänns för år 2007.
Hässleholms Vatten AB uppmanas informera Fastighetsägarföreningen om taxehöjningar.
Kommunstyrelsen ska ta upp en diskussion med Hässleholms Vatten AB om framtida finansiering.

Ärendebeskrivning
Hässleholms Vatten AB begär i skrivelse 2006-10-19 att få
höja VA-taxan.
Bilaga.
_____
KS 2006-11-22, § 162
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Justering

DR

KA

AN

AN

Förslaget till ny VA-taxa godkänns för år 2007.
Hässleholms Vatten AB uppmanas informera Fastighetsägarföreningen om taxehöjningar.
Kommunstyrelsen ska ta upp en diskussion med Hässleholms Vatten AB om framtida finansiering.

Utdraget bestyrkes
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KS § 162 forts
Yrkande
Bo-Anders Thornberg yrkar att höjningen beslutas endast
för 2007. I detta instämmer Robin Gustavsson, Lars Olsson
och Tommy Nilsson.
./. Bilaga
____________________
Sänt till:
Kfs
Hlm Vatten AB

Justering
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AN

Utdraget bestyrkes
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§ 197

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna i
Hässleholm om att avsätta områden i Hässleholms kommun som lågstrålande områden
Dnr 2006.438

101

Kommunfullmäktiges beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till byggnadsnämndens
yttrande § 283/2006 och den ska därmed anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning
Christer Stensson, Miljöpartiet de Gröna i Hässleholm, har
inlämnat en motion och yrkat ”att lämpliga områden i
Hässleholms kommun avsätts som lågstrålande områden”.
Byggnadsnämnden föreslår enligt § 283/2006 att motionen
lämnas utan åtgärd.
Yrkanden mm
Peter Groth yrkar bifall till motionen och att ärendet ska
ingå i översiktsplanen.
Anita Peterson yrkar bifall till motionen.
Rolf Tronäss yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om
avslag på motionen. I detta instämmer Robin Gustavsson,
Tommy Nilsson och Lars Olsson.

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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KF § 197 forts
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Peter Groths 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 Peter
Groths yrkande röstar nej”. 56 ja-röster och 4 nej-röster
avges. 1 avstår från att rösta. Se bilaga KF § 197).
Reservation
Miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för Peter Groths yrkande.
Bilaga. Motionen.
_____
KS 2006-11-22, § 163
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
Motionen avslås med hänvisning till byggnadsnämndens
yttrande § 283/2006 och den ska därmed anses vara besvarad.
______
KF 2006-05-29, § 98
Kommunfullmäktiges behandling
-

Anmälan görs att en motion om att avsätta områden i
Hässleholms kommun som lågstrålande områden inlämnad av Christer Stensson remitterats till byggnadsnämnden och miljönämnden.
______
Sänt till:

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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§ 198

Svar på motion om Feministiskt självförsvar
på schemat i kommunens skolor
Dnr 2006.237

101

Kommunfullmäktiges beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande § 128/2006.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning
Per-Åke Purk, v, har lämnat in en motion om feministiskt
självförsvar med förslag att Hässleholms kommun erbjuder
gymnasietjejer feministiskt självförsvar som ett tillvalsämne
och att Hässleholms kommun ansvarar för att ordna minst
ett tillfälle per termin med feministiskt självförsvar för tjejer
i alla kommunens högstadieskolor.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att
motionen avslås.
Yrkanden mm
Anita Peterson yrkar att ärendet återtas.
Urban Widmark, Karin Axelsson och Tommy Nilsson yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga. Motionen.
_____

Justering
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KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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KS 2006-12-06, § 168
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande § 128/2006.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

Yrkanden mm
Per-Åke Purk yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer propositionen på dels bifall till KS AU:s
förslag och dels Per-Åke Purks yrkande och finner KS AU:s
förslag bifallet.
Protokollsanteckning
Per-Åke Purk medges lägga följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att det är synd att Barn- och Utbildningsnämnden inte tar chansen att visa att jämställdhetsarbetet har hög prioritet även i skola.
Sandviken Kommun har börjat detta arbete genom att erbjuda gymnasietjejer Feministiskt självförsvar på schemat.
Kommunen anses som föregångare över hela landet och
nämns som positivt exempel i flera skrifter.
Ett positivt bemötande av motionen hade kunnat innebära
en del i samhällets förändringsarbete. Detta kan också vara
ett sätt att stärka unga tjejers självkänsla såväl psykiskt
som fysiskt.
I stället hänvisar man i svaret på motionen att det skulle
kunna uppfattas diskriminerande som om inte detta är just
vad unga kvinnor utsätts för dagligen genom trakasserier
och övergrepp i ord och handling just pga sitt kön. Varför
inte då ordna teoripass för killar om just ”Killar och Feminism” och om deras egen roll i samhällsförändringen.
Vänsterpartiet anser att ett liv fritt från rädsla, hot och våld
är en mänsklig rättighet och ett positivt svar på motionen
hade inneburit ett steg i denna riktning.”
Reservation

Justering
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AN

AN

Utdraget bestyrkes
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KS § 168 forts
Per-Åke Purk reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
KS AU 2006-11-15 § 333
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande § 128/2006.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

_____
KF 2006-03-27, § 57
Kommunfullmäktiges behandling
-

Anmälan görs att en motion om feministiskt självförsvar
på schemat i skolorna inlämnats av Per-Åke Purk och
sänts för yttrande till barn- och utbildningsnämnden.

____________________
Sänt till:
BUN

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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§ 199

Uppföljning av givna uppdrag första halvåret
2006
Dnr 2006.727

012

Kommunfullmäktiges beslut
-

Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna svar över uppföljningen av i kommunfullmäktige
givna uppdrag under första halvåret 2006 redovisas.
_____
KS 2006-12-06, § 170

Kommunstyrelsens beslut
-

Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
_____
KS AU 2006-11-15, § 336
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Justering

DR

KA

AN

AN

Redovisningen läggs till handlingarna.

Utdraget bestyrkes
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KS AU § 336 forts
Kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige föreslås
följande beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
____________________
Sänt till:
Klk
KS
KF

Justering
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Utdraget bestyrkes
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§ 200

Renhållningstaxan – taxehöjning
Dnr 2006.887

406

Kommunfullmäktiges beslut
-

Hässleholms Renhållare AB medges höja renhållningstaxan med 2,95 % från 2007-01-01.

Ärendebeskrivning
Hässleholms Renhållare AB begär att få höja taxan med
renhållningsindex för perioden juli 2005 – juli 2006, vilken
enligt uppgift är 2,95%.
_____
KS 2006-12-06, § 172
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Hässleholms Renhållare AB medges höja renhållningstaxan med 2,95 % från 2007-01-01.

_____
KS AU 2006-11-29, § 344
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
Justering
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Utdraget bestyrkes
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KS AU § 344 forts
-

Hässleholms Renhållare AB medges höja renhållningstaxan med 2,95 % från 2007-01-01.

____________________
Sänt till:
Hlm Renhållare AB
Ek
Kfs
Förhandl

Justering
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Utdraget bestyrkes
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2006-12-18

Sid
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§ 201

Försäljning av del av Hässleholm 87:38
Dnr 2006.881

253

Kommunfullmäktiges beslut
-

Del av fastigheten Hässleholm 87:38 försäljs till Doktorns
Backe AB på villkor enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Efter förhandling har exploateringsavdelningen upprättat
förslag till köpeavtal med Doktorns Backe AB enligt vilket
kommunen säljer del av fastigheten Hässleholm 87:38 i
Hässleholm.
Följande uppgifter gäller för försäljning:
Köpare:
Markarel:
Byggnader:
Planer:
Köpesumma:

Justering

DR

KA

AN

AN

Doktorns Backe AB
c/o Länsförsäkringar Göinge
Box 54, 281 21 Hässleholm
ca 2 650 kvm
Inga
Detaljplan laga kraft 2000-04-06
1 086 750 kr, varav 201 750 kr utgör
grundavgift för va-anslutning.

Utdraget bestyrkes
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KF § 201 forts
Köparen avser att på fastigheten uppföra flerfamiljshus i tre
våningsplan för uthyrning.
_____
KS 2006-12-06, § 174
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Del av fastigheten Hässleholm 87:38 försäljs till Doktorns
Backe AB på villkor enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

_____
KS AU 2006-11-29, § 346
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Del av fastigheten Hässleholm 87:38 försäljs till Doktorns
Backe AB på villkor enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

____________________
Sänt till
Expl.avd

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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§ 202

Taxa för offentlig livsmedelskontroll
Dnr 2006.885

420

Kommunfullmäktiges beslut
-

Taxa för offentlig livsmedelskontroll fastställs att gälla
från den 1 januari 2007.

Ärendebeskrivning
Miljönämnden föreslår enligt § 207/2006 taxa för livsmedelskontroll.
Enligt miljönämnden har det utvecklats en modell för att
riskklassificera varje anläggning utifrån dels känslighet och
dels tidigare erfarenheter. Det ger ett beräknat behov av
antal kontrolltimmar. Den årliga kontrollavgiften fås genom
att multiplicera dessa timmar med timavgiften (K-faktorn).
Systemet ska vara flexiblare och gynna den som sköter sig
och har god egenkontroll.
Yrkande
Johan Barnekow och Thomas Rasmusson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
_____
KS 2006-12-06, § 176
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige förslås följande beslut

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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KS § 176 forts
-

Taxa för offentlig livsmedelskontroll fastställs att gälla
från den 1 januari 2007.

_____
KS AU 2006-11-29, § 349
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Taxa för offentlig livsmedelskontroll fastställs att gälla
från den 1 januari 2007.

____________________
Sänt till
Kfs
MN

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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§ 203

Fastställande av timkostnad, K-faktor för
taxor inom miljönämdens taxeområde
Dnr 2006.885

420

Kommunfullmäktiges beslut
- Timkostnaden (K-faktorn) fastställs till 630 kronor från och
med 2007-01-01 för taxor inom miljönämndens taxeområde.
Ärendebeskrivning
Miljönämnden föreslår enligt § 207/2006 att timkostnaden
(K-faktorn) för taxorna inom miljönämndens taxeområde
ska höjas från 600 kronor till 630 kronor.
_____
KS 2006-12-06, § 177
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
- Timkostnaden (K-faktorn) fastställs till 630 kronor från och
med 2007-01-01 för taxor inom miljönämndens taxeområde
_____

Justering
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AN

AN

Utdraget bestyrkes
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KS AU 2006-11-29 § 350
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
- Timkostnaden (K-faktorn) fastställs till 630 kronor från och
med 2007-01-01 för taxor inom miljönämndens taxeområde
____________________
Sänt till
MN
Kfs

Justering

DR
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AN

AN

Utdraget bestyrkes
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§ 204

Kommunstyrelsens reglemente – ändring beträffande arbetsutskottets sammansättning
Dnr 2006.930

003

Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunstyrelsens reglemente § 23 ändras och får följande lydelse från och med 2007-01-01
”23§
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av kommunstyrelsens ordförande,
1:e vice och 2:e vice ordförande med tre ersättare.
Styrelsen äger härutöver utse andra utskott.”

Ärendebeskrivning
Det har föreslagits att kommunstyrelsens reglemente ändras
i avsnittet Utskott 23§ så kommunstyrelsens arbetsutskott
ska utgöras av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.
_____
KS 2006-12-06, § 178
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Kommunstyrelsens reglemente § 23 ändras och får följande
lydelse från och med 2007-01-01
”23§
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av kommunstyrelsens ordförande,
1:e vice och 2:e vice ordförande med tre ersättare.
Styrelsen äger härutöver utse andra utskott.”
_____

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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Sid
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KS AU 2006-11-29, § 351
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
-

Kommunstyrelsens reglemente § 23 ändras och får följande lydelse från och med 2007-01-01
”23§
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av kommunstyrelsens ordförande,
1:e vice och 2:e vice ordförande med tre
ersättare. Styrelsen äger härutöver utse andra utskott.”

____________________
Sänt till:
Kfs

Justering

DR

KA

AN

AN

Utdraget bestyrkes
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§ 205

Hässleholms Vatten AB - Aktieägartillskott
Dnr 2006.921

345

Kommunfullmäktiges beslut
-

Ett villkorat aktieägartillskott på 35 miljoner kronor tillskjuts Hässleholms Vatten AB
Finansiering ska ske ur kommunens rörelsekapital
Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att under 2007 ta
fram ett långsiktigt åtgärdsprogram

Ärendebeskrivning
Hässleholms Vatten AB´s revisor har uppmärksammat
kommunen på bolagets stora investeringsbehov i befintliga
anläggningar samtidigt som kassaflödet är relativt litet. En
skuldfälla hotar på sikt bolagets existens.
Bolagets problem kan lösas genom
1. effektiviserad verksamhet för att förbättra det interna
kassaflödet
2. höjda taxor, vilket kan motiveras av att Hässleholms Vatten AB´s taxor ligger strax under genomsnittet i Skåne.
3. ökad upplåning för att åtgärda de mest akuta behoven
4. kapitaltillskott från kommunen antingen genom löpande
insättningar eller stora engångsbelopp.
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KF § 205 forts
Ekonomikontoret menar att med anledning av kommunens
positiva resultatprognos på 73 miljoner kronor för 2006 har
frågan väckts om att tillskjuta 35 miljoner kronor i villkorat
aktieägartillskott till Hässleholms Vatten AB för att förbättra
deras möjligheter att klara sitt investeringsbehov.
Att tillskottet villkoras innebär en återbetalningsskyldighet
för bolaget ur eventuella disponibla vinstmedel framöver.
Yrkanden
Bo-Anders Thornberg och Mona Hilbertsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
_____
KS 2006-12-06, § 183
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Ett villkorat aktieägartillskott på 35 miljoner kronor tillskjuts Hässleholms Vatten AB
Finansiering ska ske ur kommunens rörelsekapital
Hässleholms Vatten AB får i uppdrag att under 2007 ta
fram ett långsiktigt åtgärdsprogram

____________________
Sänt till
Ek
HVAB
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§ 206

Val av styrelse i Hässleholm Stadshus AB
Dnr 2006.901

102

Kommunfullmäktiges beslut
-

Valet bordläggs.

Yrkande
Åke Sundkvist yrkar bordläggning.
_____
KF 2006-11-27, § 180
Kommunfullmäktiges beslut
-

Valet bordläggs.

_____
Vlbn 2006-11-23, § 18
Valberedningens förslag
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

För perioden från bolagsstämman 2007 till bolagsstämman 2011 utses 5 styrelseledamöter, ordförande och vice
ordförande enligt bilagd förteckning.

__________________
Sänt till
Bolag
De valda
Troman
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§ 207

Val av styrelse i Stiftelsen Bjärnum-Hus
Dnr 2006.901

102

Kommunfullmäktiges beslut
-

Valet bordläggs.

Yrkande
Åke Sundkvist yrkar bordläggning.
_____
KF 2006-11-27, § 181
Kommunfullmäktiges beslut
-

Valet bordläggs.

_____
Vlbn 2006-11-23, § 19
Valberedningens förslag
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Valet bordläggs.

__________________
Sänt till
Stiftelsen
De valda
Troman
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Val av styrelse i Kristianstad Airport AB
Dnr 2006.901

102

Kommunfullmäktiges beslut
-

Valet bordläggs.

Yrkande
Åke Sundkvist yrkar bordläggning.
_____
KF 2006-11-27, § 182
Kommunfullmäktiges beslut
-

Valet bordläggs.

_____
Vlbn 2006-11-23, § 20
Valberedningens förslag
Kommunfullmäktige förelås följande beslut
-

Valet bordläggs.

__________________

Sänt till
Kristianstad Airport
De valda
Troman
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§ 209

Granskningsrapport avseende intern kontroll
hos kommunstyrelsen och nämnderna
Dnr 2006.304

007

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har överlämnat rapport avseende granskning av
intern kontroll hos kommunstyrelsen och nämnderna.
____________________
Sänt till
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§ 210

Budget 2007 och flerårsplan 2008-2009
Dnr 2006.864

041

Kommunfullmäktiges beslut
Den kommunala skattesatsen för 2007 skall vara 20:61.
I övrigt fastställs förslaget till budget för 2007 jämte flerårsplan för åren 2008-2009 med de kompletteringar som
beslutats nedan under respektive nämnd.
Nämnd ska månatligen göra ekonomisk uppföljning av sin
verksamhet samt omedelbart till kommunstyrelsen anmäla
överskridande och redovisa åtgärder för att hålla tilldelad
budgetram,
Kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera mellan
investeringsprojekt upp till 5 000 tkr.
Nämnder/styrelser erinras om att omdisponering mellan investeringsprojekt överstigande 5 000 tkr skall beslutas av
fullmäktige.
Kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera mellan nämnder avseende drift upp till 2 000 tkr.
Nämnd/styrelse ska senast 2007-02-28 fastställa internbudget på detaljnivå.
Uttaget av personalomkostnader skall följa lag och avtal (för
närvarande 41,80%), dessutom skall 0,35% avsättas för att
användas för anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet
och 0,13% för friskvårdsprojekt.
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KF § 210 forts
Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2007 uppta lån,
såväl interna som externa lån, om 100 mkr för investeringsändamål inkl fastighetsinköp.
Internräntan för nämnder och förvaltningar fastställs till 5%.
Kommunstyrelsen bemyndigas genom ekonomikontoret att
till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader (anslagstyp 1) för investeringar slutförda fr o m 2005.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden.
Ärendets hantering
Kommunfullmäktige godkänner att beslutsprocessen för
budget och flerårsplan hanteras enligt följande. Gruppledarna presenterar de olika budgetförslagen och eventuella
tilläggsyrkanden. Därefter debatteras i tur och ordning det
övergripande måldokumentet, kommunfullmäktige, nämnderna, finansförvaltningen och slutligen de generella besluten. Inom fullmäktige och nämnderna fattas delbeslut för
vardera ansvarsområde, särskilda anvisningar, ekonomiska
ramar och investeringsbudgeten.
Gruppledarnas presentation av budgetförslag
Gruppledarna för respektive parti inleder med en ca tio minuter lång presentation av respektive partis budgetförslag.
Bo-Anders Thornberg, m, inleder med att redovisa och yrka
bifall till kommunstyrelsens budgetförslag samt yrkar beträffande projektet ombyggnad Läredaskolan (kök) att investeringsbudgeten för 2007 ska utökas med 5,720 miljoner
kronor.
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till oppositionens förslag.
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KF § 210 forts
Lars Olsson, c, yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag samt tilläggsyrkandet beträffande Läredaskolan.
Robin Gustavsson, kd, yrkar bifall till kommunstyrelsens
budgetförslag samt Bo-Anders Thornbergs yrkande om
Läredaskolan.
Torsten Ising, fv, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget samt Bo-Anders Thornbergs yrkande om
Läredaskolan.
Patrik Jönsson, sd, redovisar sitt partis viljeinriktning och
synpunkter på budget.
John Bruun,fp, yrkar bifall kommunstyrelsens förslag med
tillägget beträffande Läredaskolan.
Peter Groth, mp, yrkar bifall till oppositionens förslag till
budget.
Anita Peterson, v, yrkar bifall till oppositionens budgetförslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 11.55 -13.15 för lunch.
Mona Hilbertsson går. Gun-Viol Backlund tjänstgör.
Berit Wirödal går. Inge Hallabro tjänstgör.
När sammanträdet återupptas lämnar ordföranden ordet
fritt för en replikomgång under vilken följande talade: BoAnders Thornberg, Tommy Nilsson, Lars Olsson, Patrik
Jönsson och Peter Groth.
Debatt
Därefter, ca kl 13.35, lämnas ordet fritt för debatt och beslut per avsnitt.
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KF § 210 forts
Kommunens övergripande mål
Under detta avsnitt inkommer yrkanden från Tommy
Nilsson, Bo-Anders Thornberg, Lars Olsson Benny
Pettersson, Urban Widmark, Lena Axelsson, Robin
Gustavsson, Willy Ohlsson och Anita Peterson.
Därefter yrkar Bo-Anders Thornberg att hela avsnittet med
övergripande målen ska remitteras till parlamentariska
gruppen för framtagande av förslag som ska föreläggas
kommunfullmäktige vid marssammanträdet. I detta instämmer Tommy Nilsson och John Bruun.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss
och finner det bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsnittet beträffande övergripande målen remitteras till
parlamentariska gruppen för framtagande av förslag för
beslut i kommunfullmäktige vid marssammanträdet.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag bifalles.
Kommunstyrelsen
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till oppositionens förslag. I
detta instämmer Ingrid Nyman.
Bo-Anders Thornberg, m, yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med tillägg beträffande projektet ombyggnad
Läredaskolan (kök) att investeringsbudgeten för 2007 ska
utökas med 5,720 miljoner kronor. I detta instämmer Pär
Palmgren, Urban Widmark och Robin Gustavsson.
Peter Groth, mp, yrkar bifall till oppositionens budget samt
beträffande kommunstyrelsens förslag att texten i Särskilda
anvisningar p 7 ”Även strandnära tomter” ska strykas och
att p 10 angående trygghetsvärdar ska strykas.
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Lars Olsson, c, yrkar under Särskilda anvisningar
beträffande Arbetsmarknad/ Kompetensutveckling att
styrelsen ska senast 2007-04-30 presentera ett förslag till
Gastronovums fortsatta verksamhet inklusive
utbildningskök. I detta instämmer Robin Gustavsson.
Ordföranden ställer först beträffande Särskilda anvisningar
proposition på kommunstyrelsens förslag, oppositionens
yrkande och Peter Groths, mp, yrkande, samtliga exklusive
Gastronovum, och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Därefter ställer han proposition på Lars Olssons yrkande
beträffande Gastronovum och finner det bifallet.
Beträffande ekonomiska ramar och investeringsbudget
ställer han proposition på kommunstyrelsens förslag och
oppositionens yrkande och finner kommunstyrelsens förslag
bifallet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Bo-Anders
Thornbergs yrkande angående Läredaskolan och finner det
bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag bifalles med kompletteringen dels
att till Särskilda anvisningarna ska fogas texten att
”Styrelsen ska senast 2007-04-30 presentera ett förslag på
Gastronovums fortsatta verksamhet inklusive utbildningskök.” och dels att investeringsbudgeten för 2007
beträffande projektet ombyggnad Läredaskolan (kök) ska
utökas med 5,720 miljoner kronor.
Lena Axelsson går. Rolf Persson tjänstgör.

Tekniska nämnden
Pär Palmgren, m, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Olsson, c, yrkar, att tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden ska utreda och föreslå förändringar i
vaktmästarorganisationen i syfte att skapa effektiv verk
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samhet till gagn för både tekniska nämndens och barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Tommy Nilsson, s, yrkar att 1,0 miljoner kronor ur oppositionens budget för vaktmästarorganisationen tas bort. I övrigt yrkar han bifall till oppositionens budget samt Lars
Olssons, c, yrkande om vaktmästarorganisationen.
Ordföranden ställer beträffande särskilda anvisningar och
ekonomiska ramar proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels oppositionens förslag, båda exklusive vaktmästarorganisationen, och finner kommunstyrelsens förslag
bifallet.
Därefter ställer han beträffande vaktmästarorganisationen
proposition på dels bifall och dels avslag på Lars Olssons yrkande och finner det bifallet.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och oppositionens förslag och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag bifalles med tillägget att tekniska
nämnden och barn- och utbildningsnämnden ska utreda och
föreslå förändringar inom vaktmästarorganisationen i syfte
att skapa effektiv verksamhet till gagn för bägge verksamheterna.
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till budget för kommunrevisionen
bifalles.
Byggnadsnämnden
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och oppositionens yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till budget bifalles.
Fritidsnämnden
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till oppositionens budget.
Sonje Björck, fv, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och oppositionens budget och finner kommunstyrelsens
förslag bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till budget för fritidsnämnden bifalles.
Kulturnämnden
Åke Sundkvist, m, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till oppositionens budget och
att särskilda anvisningarna ska kompletteras med att nämnden ska medverka till att det produceras en Hovdalabok
både för internt (gåvor mm) och externt (försäljning) bruk.
Lars Olsson, c, instämmer i yrkandet om Hovdalabok.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och oppositionens yrkande, exklusive yrkandet om
Hovdalabok, och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Därefter ställer han proposition på yrkandet om att särskilda
anvisningar ska kompletteras med att bok om Hovdala ska
skrivas och finner att yrkandet bifalles.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till budget för kulturnämnden bifalles med följande tillägg under Särskilda anvisningar:
Nämnden ska medverka till att det produceras en
Hovdalabok både för internt (gåvor mm) och externt) bruk.
Barn- och utbildningsnämnden
Kristina Lind, kd, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget. I detta instämmer Lars-Göran Wiberg, c, och
Urban Widmark, m.
Willy Ohlsson, s, yrkar bifall till oppositionens förslag.
Tommy Nilsson, s, yrkar justering av oppositionens yrkande
på så sätt att under Särskilda anvisningar ska stå ”Nämnden
får i uppdrag att under året återkomma med förslag till
organisation som innebär att det finns en rektor på varje
skola/samverkande skolenhet.”
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och oppositionens budget exklusive yrkandet om att
nämnden får i uppdrag att under året återkomma med förslag till organisation som innebär att det finns en rektor på
varje skola/samverkande skolenhet och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
Därefter ställer han proposition på oppositionens yrkande
om organisationsförslag om en rektor på varje
skola/samverkande skolenhet och finner det bifallet.
Slutligen ställer han proposition på oppositionens yrkande
om att nämnden ska stimulera till att fler vuxna engageras i
skolan arbete och finner även det bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden bifalles och kompletteras med följande Särskilda anvisningar:
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-Nämnden får i uppdrag att under året återkomma med ett
förslag till organisation som innebär att det finns en rektor
på varje skola/samverkande skolenhet.
-Nämnden ska stimulera till att fler vuxna engageras i skolans arbete.
Ajournering kl 17.15-18.00.
Karin Axelsson, Inge Hallabro, Tobias Adersjö, Lars-Göran
Wiberg, Lars Johnsson, Lars-Ivar Ericsson och Susanna
Kennethsdotter går. De ersätts av Kenneth Aronsson,
Gunnel Brännström, Helene Frick, Eva Persson, Göran
Blomberg, Mats Sturesson och Åke Nilsson.
Justerare
Ny justerare för Karin Axelsson blir Agne Nilsson.
Socialnämnden
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till oppositionens budget. I
detta instämmer Helene Frick och Thomas Rasmusson.
Robin Gustavsson, kd, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till oppositionens budget, särskilda anvisningar ”Nämnden ska särskilt uppmärksamma de hemlösas
situation, speciellt de hemlösa med psykiskt funktionshinder.”
Sven-Erik Andersson, c, instämmer i bifallet till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels oppositionens budget, exklusive yrkandet
om hemlösa och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden ställer med fullmäktiges godkännande följande
voteringsproposition: ”Den som bifaller kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som bifaller oppositionens förslag
röstar nej”.
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33 ja-röster och 24 nej-röster avges. 4 avstår från att rösta.
(Se bilaga KF § 210).
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet
angående hemlösa och finner det bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till budget för socialnämnden bifalles med följande komplettering under Särskilda anvisningar: ”Nämnden ska särskilt uppmärksamma de hemlösas
situation, speciellt de hemlösa med psykiskt funktionshinder.”
Omsorgsnämnden
Rolf Delcomyn, s, yrkar bifall till oppositionens budgetförslag. I detta instämmer Anita Peterson, v, och Peter Groth,
mp.
John Bruun, fp, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels oppositionens förslag, utom särskilda anvisningar angående hälsofrämjande verksamhet och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
Därefter ställer ordföranden proposition på oppositionens
yrkande under Särskilda anvisningar: ”Nämnden ska i samverkan med Fritidsnämnden och Arbetsmarknad och
Kompetensutveckling (Gastronovum) samverka med Region
Skåne kring hälsofrämjande omsorgsverksamhet/ kostrådgivning.” och finner yrkandet bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till budget för omsorgsnämnden
med följande tillägg under Särskilda anvisningar:”Nämnden
ska i samverkan med Fritidsnämnden och Arbetsmarknad
och kompetensutveckling (Gastronovum) samverka med
Region Skåne kring hälsofrämjande omsorgsverksamhet/
kostrådgivning.”
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Leif Nilsson går. Ulrika Johannesson tjänstgör.
Miljönämnden
Sven-Inge Persson, s, yrkar bifall till oppositionens förslag
beträffande särskilda anvisningar.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och oppositionens budget, utom särskilda anvisningarna beträffande Håll Hässleholm Rent och finner kommunstyrelsens förlag bifallet.
Därefter ställer han proposition på yrkandet att Särskilda
anvisningarna ska kompletteras med texten:”Nämnden ska
initiera att det startas en ”Håll Hässleholm Rent-kampanj.”
och finner yrkandet bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till budget för miljönämnden bifalles med komplettering av Särskilda anvisningar med
följande:”Nämnden ska initiera att det startas en ”Håll
Hässleholm Rent-kampanj.”
Finansförvaltningen
Tommy Nilsson, s, yrkar att Hässleholm Fjärrvärme AB ska
utdela 1,4 Mnkr i stället för i kommunstyrelsens budgetförslag angivna 5,0 Mnkr.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels oppositionens budget och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till finansförvaltning bifalles.
Generella att-satser
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
_____
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KS 2006-11-22, § 164
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Förslaget till budget 2007 och flerårsplan 2008-2009 antas.

Reservation m.m.
S och V deltager ej i beslutet.
____________________
Sänt till:
ek
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God Jul och Gott Nytt År
Ordföranden tillönskar kommunfullmäktige God Jul och Gott
Nytt år.
Lena Wallentheim tillönskar ordföranden detsamma.
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