SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-31
Plats och tid

1

Församlingshemmet, N Sandgatan, Hässleholm, kl 19.00-21.20

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal, Lars-Göran Wiberg, Willy Ohlsson, Niklas Grundström,
John Bruun, Urban Widmark, Barbro Fredman, Hans Wendel, Lennart Westdahl, Christer Caesar,
Douglas Roth, Jörgen Johansson,, Gunnel Persson, Christer Stensson, Kjerstin Ulfvik Jonasson,
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Karin Axelsson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson,
Stig Hansson, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke Purk, Kerstin Rittbo, Rolf
Persson, Lena Wallentheim, Lars-Ivar Ericson, Eva-Marie Lidén, Per-Ingvar Önnevik, Dan Lindau,
Johan Berglund, Christina Hofvander, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Barbro
Bengtsson, Anita Peterson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn, Christer Jönsson, Hans Tosteberg,
Margareta Axelsson, Jan Nilsson, Gunnel Gustavsson, Sven Jönsson, Anita Johannesson, Ingrid
Jägerhed, Richard Aagren, Sol-Britt Erlandsson, Lena Axelsson, Lars Arvidsson, Birgitta Tuvesson
och Zidon Kristensson.

Ersättare
Övriga deltagande

Se nästa sida
Kanslichef Per Hildingson och kommunsekreterare
Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Hans Wendel och Lennart Westdahl
Douglas Roth och Gunnel Persson

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2005-02-10, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Tommy Nilsson

Justerare

Hans Wendel

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2005-01-31

Anslagsdatum

2005-02-10

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering

TN

HW

LW

Paragrafer 1-18

Lennart Westdahl

Anslagets nedtagande 2005-03-07

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-31

Sid

2

Ersättare
Roland Persson, Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Erik Berlin, Helena Malje, Erik Norrgran, Bengt
Troedsson, Bo-Anders Friberg, Johan Barnekow, Lennart Pettersson, Gösta Johansson, Inger
Johansson, Marianne Littke, Birger Ohlsson, Eskil Engström, Bengt-Arne Nilsson, Anna
Gustavsson, Joakim Wendel, Lisbeth Jönsson och Camilla Björck.

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-31

Sid

3

Information om Vinslövstunneln
Tekniske chefen Alf Rasmussen och projektledare Lennart
Rundberg informerar om projektet Vinslövstunneln.

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-31
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Dnr 2005.65

101

Fråga angående krisledningsplanen
Kf 2005-01-31, § 1
Robin Gustavsson medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Lördagen den 8 januari 2005 drabbades stora delar av
södra Sverige av en mycket kraftig orkan, inte minst Hässleholms kommuns invånare drabbades av denna.
Verkningarna av orkanen orsakade bl.a. tele- och elavbrott,
vilka blev påtagliga. Många levde i livsfara, särskilt för dem
som var utomhus. Konsekvenserna var inledningsvis svåröverskådliga. Fortfarande, efter att mer än två veckor har
gått, är flera hushåll strömlösa, vilket i sin tur innebär att en
del även är hemlösa.
Vi vet att det har gjorts ett stort och uppoffrande hjälparbete från olika myndigheter, ideella organisationer och inte
minst anställda inom kommunen.
Den 13 december 2004 beslutade denna fullmäktigeförsamling om en krisledningsplan för Hässleholms kommun. Planen skall gälla från och med den 1 januari 2005.
”Krisledningsplanen skall användas när kommunen vid extraordinära händelser måste övergå i en organisation som är
anpassad till en sådan situation.”
”Med extra ordinär händelse avses en sådan händelse som
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en
kommun.”

Justering
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LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-31

Sid
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Kf § 1 forts
”Kännetecknande för en extra ordinär händelse är att kommunen kan ställas inför en svår, akut ledningsuppgift,
med behov av samordning och beslut som inte kan tillgodoses av ordinarie organisation.” Som exempel nämns: ”omfattande störningar i elförsörjningen”.
Av krisledningsplanen framgår, vilket fullmäktige även beslutat, att det skall finnas en krisledningsorganisation med
krisledningsnämnd och beredningsgrupp.
Den särskilda påfrestning som drabbade kommunen och
som inte varit snabbt övergående motiverar mer än väl att
krisledningsorganisationen hade upprättats och att krisledningsnämnd med beredningsgrupp och stabsfunktioner hade
inkallats för tjänstgöring.
Händelsen har hanterats i den ”ordinarie” verksamhetsorganisationen.
Min fråga
Varför användes inte Krisledningsplanen fullt ut i denna
svåra situation?”
Bengt Andersson besvarar frågan
Robin Gustavsson tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-31
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Dnr 2005.66

101

Fråga angående registrering av oönskade hyresgäster
Kf 2005-01-31, § 2
Robin Gustavsson medges ställa denna fråga till Christer
Welinder, ordförande i AB Hässleholmsbyggen:
”Enligt massmedia har Malmö kommunala bostadsbolag
MKB registrerat potentiella bråkmakare eller andra störande
personer på en ”svart lista”. Det kan vara så att bostadsbolag även registrerat personer utifrån deras sociala förhållande, etniska ursprung eller andra personliga förhållanden.
Jag är väl medveten om att det kan finnas behov att notera
vissa uppgifter om bostadssökande.
Mot bakgrund av den diskussion som för närvarande pågår
och de undersökningar som genomförs är det av intresse att
få veta hur AB Hässleholmsbyggen hanterar dessa frågor.
1. Har AB Hässleholmsbyggen någon form av registreringar,
noteringar eller andra anteckningar av
oönskade hyresgäster?
2. Om registrering förekommer, vilka uppgifter och på vilket
sätt sker detta?
3. På vilket sätt inhämtas eller hanteras uppgifter eller
upplysningar om hyresgäster som missköter
sig?
Besvarandet bordläggs eftersom Christer Welinder inte är
närvarande.
______
Beslut till

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes
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2005-01-31

7
Dnr 2004.348

214

Detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning)
Ks au 2004-11-24, § 376
Byggnadsnämnden beslutade 2004-11-09, § 340, att föreslå
att förslaget till detaljplan för Vankiva 4:17 skall antagas av
kommunfullmäktige.
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd. Den
formella samrådstiden slutade den 30 juni 2004. Yttranden
har inkommit och Stadsbyggnadskontoret har upprättat
samrådsredogörelse.
Planförslaget har varit utställt för allmän granskning under
tiden 1-29 oktober 2004. Yttranden har inkommit och
Stadsbyggnadskontoret har upprättat utlåtande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning), Hässleholms kommun.
______
KS 2005-01-12, § 2
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-31

Sid
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Kf 2005-01-31, § 3
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning), Hässleholms kommun.
Bilaga. Hur man överklagar.

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes
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Sid

2005-01-31
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Dnr 2004.635

217

Fastighetsplan för Vankiva 1:1 och 4:17 (avfallsanläggning)
Ks au 2004-11-24, § 377
Förslaget till fastighetsplan för Vankiva 1:1 och 4:17 har
godkänts av byggnadsnämnden 2004-11-09, § 341, och
föreslås bli antagen av kommunfullmäktige.
Planförslaget har varit utställt för allmän granskning under
tiden 1-29 oktober 2004 tillsammans med förslag till ny
detaljplan. Yttranden har inkommit och Stadsbyggnadskontoret har upprättat utlåtande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta fastighetsplan för Vankiva 1:1 och 4:17 (avfallsanläggning), Hässleholms kommun.
______
KS 2005-01-12, § 3
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2005-01-31, § 4
Kommunfullmäktige beslutar
att anta fastighetsplan för Vankiva 1:1 och 4:17 (avfallsanläggning), Hässleholms kommun.
Bilaga. Hur man överklagar.
Beslut till
Byggnadsnämnden
Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.680

253

Försäljning av del av Hässleholm 88:1 samt Hässleholm
Värpatorparen 3
Ks au 2004-12-15, § 414
Exploateringsavdelningen har träffat överenskommelse med
Göinge Bil AB avseende mark bolaget vill köpa i anslutning
till bolagets nuvarande anläggning.
Avtal har tecknats dels om försäljning av del av fastigheten
Hässleholm 88:1 och fastigheten Hässleholm Värpatorparen
3.
Köpesummorna är 855 000 kronor respektive 500 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till två köpekontrakt varigenom Göinge Bil AB förvärvar dels ett område om ca 26 000
kvm inom Hässleholm 88:1 och dels fastigheten Hässleholm
Värpatorparen 3 som om fattar 4 348 kvm, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar.
______
KS 2005-01-12, § 6
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes
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Kf 2005-01-31, § 5
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till två köpekontrakt varigenom Göinge Bil AB förvärvar dels ett område om ca 26 000
kvm inom Hässleholm 88:1 och dels fastigheten Hässleholm
Värpatorparen 3 som omfattar 4 348 kvm, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.445

101

Svar på motion angående kommunal skolpeng
Ks au 2004-12-15, § 419
Barn- och utbildningsnämnden föreslår enligt § 152/2004
att motionen avslås.
Nämnden hänvisar till skrivelse 2004-10-25 och följande:
I grunden handlar motionen om synen på kommunal verksamhet, inom vilka områden, utifrån vilka förutsättningar
och hur denna skall bedrivas. Dessa förutsättningar bör
först klargöras på övergripande kommunnivå innan en så
omfattande förändring av skolväsendet utreds.
Hässleholm är Skånes till ytan största kommun och saknar i
hög grad ett ”tätt” kommunikationsnät, varför valfriheten
kommer att inskränkas till de större orterna. Nämndens
målsättning är att garantera en bra utbildningsstandard i så
många kommundelar som möjligt.
Införandet av fritt skolval innebär en risk för segregering, då
barn till resursstarka föräldrar väljer bort vissa skolor, vilket
kan leda till att oönskade skillnader i utbildningskvalité uppkommer.
Nämndens uppfattning är att inom nuvarande skolstruktur
verka för en ökad profilering av de enskilda skolorna och
sträva efter att tillgodose föräldrarnas val av skola. Detta
arbete kommer att fortsätta och kan ske utan de omfattande förändringar som föreslås i motionen.

Justering
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LW

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 419 forts
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner avslagsyrkandet bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå
motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar
nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
KS 2005-01-12, § 8
Pär Palmgren yrkar bifall till motionens förslag.
I detta instämmer Robin Gustavsson, Marianne Littke och
Torsten Ising.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till Pär Palmgrens, Robin
Gustavssons, Marianne Littkes och Torsten Isings yrkande
om bifall till motionen och finner arbetsutskottets förslag
bifallet.

Justering
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HW

LW

Utdraget bestyrkes
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Ks § 8 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder motionen röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Christer Welinder, Margareta Axelsson, Rune Stensby,
Sven-Erik Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Madlén Sjögaardh, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
Marianne Littke och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
______
Kf 2005-01-31, § 6
Urban Widmark yrkar bifall till motionens förslag. I detta instämmer Pär Palmgren.
Robin Gustavsson yrkar i 1:a hand bordläggning och i 2:a
hand bifall till att låta utreda frågorna om skolpeng.
John Bruun och Kjerstin Ulfvik Jonasson yrkar bifall till
bordläggningsyrkandet.
Willy Ohlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om
avslag. I detta instämmer Lars-Göran Wiberg, Barbro
Bengtsson, Lena Wallentheim och Lena Axelsson.

Justering
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LW

Utdraget bestyrkes
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Kf § 6 forts
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall bordläggas och finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
bordlägga ärendet röstar nej.” 33 ja-röster och 27 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta. (Se bilaga Kf § 6).
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-31

16

Dnr 2004.739

282

Upplåtelse av lokaler för fibernoder i anslutning till utbyggnad av optofibernät inom Hässleholms kommun
Ks au 2005-01-12, § 12
Hässleholms kommun deltar i det så kallade BAS-projektet
som syftar till att förse alla orter i Skåne med mer än 200
invånare med tillgång till bredband.
Region Skåne har utsett Sydkraft Bredband till huvudleverantör med det övergripande ansvaret att tillhandahålla det
ortssammanbindande nätet. I varje ort med över 200 invånare kommer det att placeras en sk THF (Telehousing Facility), vilken sedan blir utgångspunkt för bredband i orten. På
många orter passar det att lägga denna THF i en kommunal
byggnad.
Avtalstiden med Sydkraft Bredband är 15 år. Tekniska kontoret föreslår att upplåtelse för lokaler i kommunala byggnader sker med motsvarande avtalstid.
Upplåtelse av lokal med en avtalstid längre än 10 år skall
beslutas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att beslutanderätten för upplåtelse av lokaler för utrustning i
fibernätet för bredbandsutbyggnaden i kommunen med en
avtalstid om 15 år skall delegeras till tekniska nämnden.
______

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes
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2005-01-31
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KS 2005-01-12, § 9
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2005-01-31, § 7
Kommunfullmäktige beslutar
att beslutanderätten för upplåtelse av lokaler för utrustning i
fibernätet för bredbandsutbyggnaden i kommunen med en
avtalstid om 15 år skall delegeras till tekniska nämnden.

Beslut till
Tekniska nämnden
Kommunal författningssamling
Justering
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LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-31

18

Dnr 2004.175

739

Handikappolitiskt program
Ks au 2005-01-12, § 14
Det upprättade handikappolitiska programmet har sin utgångspunkt i FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.
Programmet omfattar såväl policy och övergripande mål
som konkreta åtgärder och utvärdering. Det spänner över
kommunens samtliga verksamheter och omfattar i första
hand generella åtgärder.
En arbetsgrupp med representanter från handikapporganisationerna och omsorgsnämnden, med sekreterare och administrativt stöd från omsorgsförvaltningen, har utarbetat
programmet.
Omsorgsnämnden föreslår att programmet antas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta det handikappolitiska programmet.
______
KS 2005-01-12, § 10
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2005-01-31
Kf 2005-01-31, § 8
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det handikappolitiska programmet.

Beslut till
Tekniska nämnden
Omsorgsnämnden
Kommunal författningssamling
Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.24

102

Val av ersättare i kommunstyrelsen
Kf 2005-01-31, § 9
Iréne Westerholm, s, har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______

Beslut till
Pk
Ks

Justering
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LW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.39

102

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Kf 2005-01-31, § 10
Gunnel Gustavsson, kd, har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige fr.o.m. 2005-02-01.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Beslut till
Lst (brev)

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.39

102

Val av ledamot i kulturnämnden
Kf 2005-01-31, § 11
Gunnel Gustavsson, kd, har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______

Beslut till
Kn
Pk

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2005.38

102

Val av huvudmän i Vinslövs sparbank
Kf 2005-01-31, § 12
Vinslövs sparbank hemställer att kommunfullmäktige ska
utse 20 st huvudmän från ordinarie sparbanksstämma 2005
t.o.m. ordinarie sparbanksstämma 2009.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till
Vinslövs sparbank
De valda
Troman

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-31
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Dnr 2005/56

102

Val av huvudmän i Farstorps sparbank
Kf 2005-01-31, § 13
Farstorps sparbank hemställer att kommunfullmäktige ska
utse 15 st huvudmän fr.o.m. sparbanksstämman 2005 och
fram till och med sparbanksstämman 2009.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till
Farstorps sparbank
De valda
Troman

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-31
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Dnr 2005.76

102

Avsägelse som ersättare i socialnämnden
Kf 2005-01-31, § 14
Gunnel Brännström, kd, har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Robin Gustavsson yrkar att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för utredning om hur avsägelsen skall hanteras. I
detta instämmer John Bruun och Lars-Ivar Ericsson.
Bengt Andersson yrkar bordläggning av ärendet.
Douglas Roth yrkar att ärendet remitteras till valberedningen för utredning.
Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att ärendet skall remitteras till valberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera ärendet till valberedningen för utredning.
______
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Dnr 2005.76

102

Avsägelse som nämndeman i Hässleholms tingsrätt
Kf 2005-01-31, § 15
Gunnel Brännström, kd har avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Hässleholms tingsrätt.
Robin Gustavsson yrkar att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för utredning om hur avsägelsen skall hanteras. I
detta instämmer John Bruun och Lars-Ivar Ericsson.
Bengt Andersson yrkar bordläggning av ärendet.
Douglas Roth yrkar att ärendet remitteras till valberedningen för utredning.
Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att ärendet skall remitteras till valberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera ärendet till valberedningen för utredning.
______

Beslut till
Pk
Hlms tingsrätt
Valberedn
Troman

Justering

TN

HW

LW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2005-01-31

27

Dnr 2005.23

101

Motion angående reservkraft till äldreboende och servicelägenheter
Kf 2005-01-31, § 16
Anmäles att en så lydande motion av Christer Caesar remitterats till kommunstyrelsen (kommunlednings-kontoret):
”Vi har under den senaste tiden upplevt flera katastrofer i
vår värld. Jag tänker främst på tsunamikatastrofen i Asien,
men även på stormkatastrofen i södra Sverige.
Denna typ av katastrofer tenderar att bli allt vanligare och
vi måste förbereda oss bättre på att ta hand om konsekvenserna.
När det gäller stormverkningarna så har det i vår kommun
varit omfattande strömavbrott (och är fortfarande), telefoniavbrott, vattenbrist, etc.
Vi har ett ansvar för våra kommuninnevånare, och jag tänker nu främst på de gamla och sjuka.
Vi har ett flertal äldreboenden, servicelägenheter eller motsvarande som inte har någon reservkraft.
Det har under detta strömavbrottet varit många av de äldre
som drabbats, de har inte haft el, telefon, trygghetslarm eller mat. Inte ens där kommunen ansvarar för matdistribution så fick man mat under det första dygnet.
Vi måste ha möjligheter i alla kommundelar att hålla en hög
tillgänglighet i våra äldreboenden, servicelägenheter eller
motsvarande.
Det finns naturligtvis många andra områden som måste
hanteras och behöver ses över, men jag vill i denna motion
hålla mig till våra äldre och sjuka.
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Kf § 16 forts
Jag yrkar att det görs en utredning av kostnader och möjligheter för att förse alla våra äldreboenden och därtill hörande servicelägenheter med reservkraft. Detta bör snabbutredas så att ett förslag kan läggas till kommunfullmäktige
snarast.”
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Dnr 2005.62

101

Motion angående modell för avidentifiering av personuppgifter för arbetssökande
Kf 2005-01-31, § 17
Anmäles att en så lydande motion av Hans Tosteberg remitterats till kommunstyrelsen (personalkontoret):
”Diskriminering kan kort beskrivas som olika behandling av
lika fall. När exempelvis en arbetssökande på grund av sitt
utländska ursprung inte behandlas på samma sätt av en arbetsgivare som en person med svenskt ursprung, då är det
etnisk diskriminering. Men en arbetsgivare får inte heller
ställa krav som framstår som neutrala men i praktiken särskilt ställer exempelvis en arbetstagare med en viss etnisk
tillhörighet i en sämre dager. Ett exempel på detta är, att
man inte får kräva bättre svenskkunskaper av den som söker ett arbete än vad som är nödvändigt för jobbet.
Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
trädde i kraft den 1 maj 1999. I lagen står det att alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja
etnisk mångfald i arbetslivet. Rätten till likabehandling och
därmed skyddet mot diskriminering på grund av etnisk och
religiös tillhörighet är en mänsklig rättighet.
Idag lever 1,6 miljoner människor i Sverige som är födda
utomlands eller har minst en förälder som är född utomlands. Av dem är 1,1 miljoner mellan 16 och 64 år. Det
motsvarar en femtedel av den arbetsföra befolkningen.
Lagen kräver att arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder genom att:
Själv ta initiativ till aktiva åtgärder för att förebygga etnisk
diskriminering
Arbeta planmässigt
Sätta klara och mätbara mål
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Kf § 17 forts
Åtgärderna ska ske inom tre områden:
Arbetsförhållande
Etniska trakasserier
Rekrytering
Att förebygga etnisk diskriminering i det enskilda fallet är
att främja etnisk mångfald. Genom diskriminering går arbetsgivaren miste om kompetens. Genom en modell för avidentifiering i rekryteringsarbetet kan ansökande ges en
rättvis och objektiv behandling som bygger på meriter, där
utbildning och livs-/arbetslivserfarenheter är avgörande.
Ett exempel på detta är en modell som används i Melleruds
kommun, där arbetsansökan delas i två delar, där del ett
består av meritsammanställning, personliga brev etc. Med
andra ord ska den arbetssökande beskriva sig själv, hur
hon/han är som person, men inte vad hon/han heter, om
sökande är man eller kvinna, ung eller gammal, svensk eller
ickesvensk etc.
I den andra delen har man de rena personuppgifterna. Vid
postöppningen märks båda delarna med ett och samma
ärendenummer, men bara del ett går vidare till rekryteringsgruppen. Del två plockas fram först när rekryteringsarbetet är avslutat, och ett antal kandidater ska kallas till intervju.
Sverige blir för varje år ett samhälle alltmer präglat av etnisk mångfald. Ökad globalisering, internationalisering och
IT-samhället har lett till stora förändringar i samhälle och
arbetsliv. Under de närmaste åren kommer stora delar av
dem som i dag förvärvsarbetar att pensioneras eller av
andra skäl lämna aktivt arbetsliv och behovet att rekrytera
kommer att vara stort. Arbetsgivare som vill klara sin personalförsörjning framöver blir tvungna att på ett helt annat
sätt än hittills vända sig till hela befolkningen i sitt rekryteringsarbete. Det gäller att bli attraktiv också för personer i
grupper som arbetsgivaren inte tidigare vänt sig till när man
rekryterar.
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Kf § 17 forts
Mot bakgrund av det ovanstående föreslår vi att Hässleholms kommunfullmäktige beslutar att ta fram en modell till
avidentifiering av personuppgifter, som ska användas i
Hässleholms kommuns fortsatta rekryteringsarbete för att
främja mångfald i kommunens personal.”
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Anmälningar
Kf 2005-01-31, § 18
Dnr 2004.716
291
Medborgarförslag från Theresia Lindelöw m.fl. angående bevarande av Vanneberga skola
Dnr 2005.49
007
Revisionsrapport angående tekniska nämndens investeringar och rutiner för extern förhyrning av lokaler
Dnr 2005.516
214
Intyg om lagakraft angående förslag till detaljplan för del av
kv Dolkfästet, Hässleholms tätort
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