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Ersättare
Roland Persson, Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Sven-Inge Persson, Louise Kjaer, Erik Berlin,
Per-Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Sven Jönsson, Helena Malje, Bengt Troedsson, BoAnders Friberg, Urban Widmark, Johan Barnekow, Lars-Göran Wiberg, Jörgen Johansson, Lennart
Pettersson, Inger Johansson, Dan Lindau, Birger Ohlsson, Eskil Engström, Gunnel Gustavsson,
Anna Gustavsson, Christer Stensson, Bodil Gustafsson-Larsson, Joakim Wendel, Niklas Grundström och Richard Aagren.
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Tillägg till ärendelistan
Kf 2004-02-23, § 14
Kommunfullmäktige beslutar
att ta upp följande ärende på dagordningen:
”Svar på interpellation angående omsorgens minskade budget” med svar av omsorgsnämndens ordförande.

Beslut till

Justering

TN

CA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.43

101

Fråga angående brister i Kulturhuset
Kf 2004-01-26, § 3
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna fråga till kulturnämndens ordförande Anders Åström:
”Genom massmedia har vi fått veta att det finns stora
byggnadstekniska brister i Hässleholm Kulturhus. Kostnaderna att åtgärda bristerna uppskattas till flera miljoner
kronor.
Med anledning av dessa uppgifter vill jag ställa följande frågor:
1. Anser du att kommunens insatser för att få PEAB att åtgärda bristerna (enligt besiktning) varit tillräckligt kraftfulla?
2. Har bristerna i byggnationen påverkat verksamheten i
huset?”
Kulturnämndens ordförande Anders Åström avser besvara
frågan på nästa sammanträde.
______
Kf 2004-02-23, § 15
Kulturnämndens ordförande Anders Åström besvarar frågan.
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

CA

JB
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Dnr 2004.124

101

Fråga angående en resa till Wien i Österrike
Kf 2004-02-23, § 16
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Vi har genom pressen tagit del av uppgiften att kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande och vice ordförande
besökt Wien under föregående vecka. Med anledning härav
önskar jag svar på följande frågor.
1. Vilket syfte hade resan?
2. När beslutades resan?
3. Ingicks några avtal eller utlovades några åtaganden från
kommunens sida?”
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson besvarar
frågan.
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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Dnr 2003.610

049

Översyn av redovisningsreglementet avseende investeringsbegreppet
Ks au 2004-01-07, § 1
Ekonomikontoret har med anledning av oklarheter i avgränsningen mellan fastighetsunderhåll och tillkommande
investeringar i fastigheter och anläggningar föreslagit precisering av investeringsbegreppet i redovisningsreglementet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderat redovisningsreglemente med ändring
av investeringsbegreppet att gälla från 2004-03-01, samt
att uppdra åt ekonomikontoret att i ekonomihandboken
ange riktlinjer inom det ekonomiadministrativa området för
nämndernas verksamhet.
______
KS 2004-01-28, § 11
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2004-02-23, § 17
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderat redovisningsreglemente med ändring
av investeringsbegreppet att gälla från 2004-03-01, samt
att uppdra åt ekonomikontoret att i ekonomihandboken
ange riktlinjer inom det ekonomiadministrativa området för
nämndernas verksamhet.

Beslut till
Ekonomikontoret
Kfs
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Dnr 2003.617

101

Svar på motion angående Hässleholms kommuns representation
Ks au 2004-01-14, § 11
Motion angående Hässleholms kommun representation har
inkommit till kommunledningskontoret.
Den har av kommunledningskontoret remitterats till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har i yttrande 2003-12-29 föreslagit att motionen avslås.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
Kf 2004-01-26, 11
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskotoret):
”Hässleholms kommun har, vad jag förstår, en tradition av
att vara återhållsam med respresentation. Och detta är gott
och väl. Men jag kan se flera oroande tecken för att denna
tradition hamnar på sophögen.
Ett är att allt fler kommunala bolag bildas, med allt vad det
innebär av bristande insyn och mångmiljonomsättning. Jag
menar att närliggande skandaler, som till exempel det
kommunala bostadsbolaget i en angränsande kommun,
borde vara en varningsklocka som larmar ihållande. Den
borde göra att vi kommunfullmäktige kommer överens om
alkoholfri representation.
Justering
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Ett annat är en alldeles för dålig omsättning på ledande
poster. Jag tror att det är lätt hänt att förlora fotfästet efter
ett antal år i ledande ställning. Det må vara i Skandia, Systembolaget, som ordförande i ett kommunalt bolag, eller
för den delen som landshövding (Lars-Åke Lagrell festade
runt med sina landshövdingskamrater för 420 000 kr och
skickade notan till skattebetalarna). Det vi, alla gemensamt,
måste komma överens om är att skapa regler som omöjliggör misstolkningar, glidning eller direkt missbruk.
Som jag ser det är det enda rimliga att inte servera alkohol i
samband med representation. Vill man tvunget inmundiga
dessa drycker får man vackert betala själv. En sådan klar
regel är omöjlig att misstolka.
Nu kanske någon tycker att det verkar fattigt att vid kontakter med näringsliv inte kunna bjuda på lite sprit. Jag
tycker för min del att detta ger en bra signal till kommunens
samarbetspartners; att Hässleholms kommun värnar folkhälsan och är försiktiga med skattemedel. Jag kan inte för
mitt liv tycka att det är ett effektivt sätt att använda skattebetalarnas surt förvärvade pengar till alkoholkonsumtion.
Jag tror för övrigt att jag har stöd i denna fråga i
kommunfullmäktige.
- Med anledning av ovanstående yrkar jag att Hässleholms
kommuns representation omgående blir alkoholfri.”
______
KS 2004-01-28, § 13

Robin Gustavsson yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Robin Gustavssons yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för
Robin Gustavssons yrkande.
Per-Åke Purk deltar inte i beslutet.
______
Justering
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Kf 2004-02-23, § 18
Thomas Rasmusson yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Ingrid Jägerhed och Robin Gustavsson. Robin
Gustavsson yrkar även att, i det fall motionen bifalles, det
klarlägges vad som avses med ”alkoholfri”.
Bengt Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Pär Palmgren, Lars Olsson, John Bruun och
Bo-Anders Thornberg.
Per-Åke Purk yrkar återremiss på ärendet.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall till
kommunstyrelsens förslag och dels Thomas Rasmussons
m.fl. yrkande om bifall till motionen och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller motionen röstar nej.”
45 ja-röster och 13 nej-röster avges. 3 avstår från att rösta
(Se bilaga Kf § 18).
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig miljöpartiets och kristdemokraternas ledamöter samt Ingrid Jägerhed, Jenny Önnevik, Lars
Arvidsson och Anita Petersson.

Beslut till

Justering
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Dnr 2003.318

019

Antagande av utvecklingsprogram för Finjasjöbygden
Ks au 2004-01-21, § 23
Ett förslag till program för utvecklingen av Finjasjöbygden
har framtagits.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta Utvecklingsprogram för Finjasjöbygden.
______
KS 2004-01-28, § 15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-02-23, § 19
Per-Åke Purk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förtydligar att punkten endast avser antagande
av utvecklingsprogram för Finjasjöbygden.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Utvecklingsprogram för Finjasjöbygden.

Beslut till
Kommunledningskontoret
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Dnr 2003.103

101

Svar på motion angående barn- och utbildningsförvaltningens kostnader
Kf 2003-02-24, § 43
Anmäles att en så lydande motion av Kristina Lind och BoAnders Thornberg remitterats till kommunstyrelsen och
barn- och utbildningsnämnden:
”Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2003 beräknade kostnader på drygt 865 miljoner kronor. Som förtroendevald har man ansvar för budgeten och att resurserna
används på bästa möjliga sätt. Att det finns stora kostnadsskillnader inom barnomsorg och grundskola i Hässleholms
kommun visar den externa konsulten Jan Damgrens analys
av verksamheten. Dessa skillnader måste analyseras, inte
minst mot bakgrund av det aktuella utredningsförslaget om
eventuella nedläggningar av skolenheter i kommunen.
I en decentraliserad organisation är det viktigt att noggranna uppföljningar/analyser görs och rapporteras centralt.
Detta för att möjliggöra för förvaltningen centralt och oss
förtroendevalda att kontinuerligt följa den ekonomiska utvecklingen inom förvaltningen, både på kort och lång sikt.
Det är idag svårt att följa kostnadsutvecklingen eftersom
väldigt summariska uppgifter rapporteras till nämnden avseende ekonomiska uppföljningar och bokslut.
Genom att göra en analys av kostnaderna och förbättra de
ekonomiska rapporteringssystemen i förvaltningen anser vi
att en bättre kostnadsoptimering kan göras, vilket kommer
att leda till en bättre verksamhet.
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Kf § 43 forts
Vi föreslår
att det görs en analys av barn- och utbildningsförvaltningens kostnader,
att det görs en förbättring av de ekonomiska rapporteringssystemen i förvaltningen så att budgetuppföljningar och
bokslut kan redovisas och analyseras ner på acceptabel
nivå.
______
Ks au 2004-01-21, § 26
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig enligt
§ 147/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att som svar åberopa vad barn- och utbildningsnämnden
anfört i sitt svar, samt
att därmed anse motionen vara bifallen.
______
KS 2004-01-28, § 17
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2004-02-23, § 20
Bo-Anders Thornberg och Kristina Lind tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att som svar åberopa vad barn- och utbildningsnämnden
anfört i sitt svar, samt
att därmed anse motionen vara bifallen.

Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden

Justering
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Dnr 2003.316

001

Förvaltning av Garnisonsområdet och övningsfältet inom
Hovdala, Mölleröd, Mjölkalånga med flera, samt överförande
av äganderätt
Ks au 2003-10-01, § 251
Exploateringsavdelningen har ansökt om fastighetsreglering
för överföring av de av staten förvärvade fastigheterna till
av kommunen tidigare ägd fastighet.
Efter överföringen kommer avdelningen att avyttra fastigheter.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) att presentera förslag till organisation
för framtida förvaltning av fastigheterna, i det fall kommunstyrelsen beslutar att bolaget skall övertaga ansvaret för
drift och förvaltning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, efter det att kommunen genom fastighetsbildning blivit
ägare till de från av staten förvärvade fastigheterna, uppdraga åt Hässleholms Industribyggnads AB att i samråd med
kommunstyrelsen och berörda kommunala förvaltningar
svara för drift och förädling av dessa fastigheter, samt
att genom överenskommelse om fastighetsreglering, efter
ovannämnda avyttringar, överföra resterande fastigheter till
av HIBAB tidigare ägd fastighet, varvid ersättning skall utgå
med belopp som motsvarar kommunens ekonomiska utlägg/intäkter avseende förvärvet.
______
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Ks au 2004-01-20, § 30
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att förvaltning och ägande av de fastigheter kommunen förvärvar av staten enligt kommunfullmäktiges beslut 200212-27 skall överföras till Hässleholms Industribyggnads AB,
att medge att kommunstyrelsen innan sådan överföring av
äganderätten sker, enligt gällande delegationsregler, äger
försälja del av fastighet eller anläggning inom området,
att överföringen av äganderätten skall ske vid tidpunkt
kommunstyrelsen fastställer, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att genom försäljning
och/eller fastighetsreglering överlåta berörd fast egendom
till Hässleholms Industribyggnads AB, varvid skall gälla att
köpeskillingen skall motsvara det i kommunen vid
överlåtelsetillfället bokförda värdet på den fasta
egendomen.
Bo-Anders Thornberg deltar ej i beslutet.
______
KS 2004-01-28, § 18
Bo-Anders Thornberg yrkar att Garnisonsområdet inom
grindarna ska överföras till förvaltning av Hässleholms Industribyggnads AB medan övningsfälten utanför grindarna ska
vara i kommunens ägo och förvaltning.
I detta instämmer Robin Gustavsson och Marianne Littke.
Lars Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer först proposition på om Garnisonsområdet inom grindarna ska överföras till och förvaltas av Hässleholms Industribyggnads AB och finner det besvarat med
ja.
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KS § 18 forts
Ordföranden ställer därefter beträffande förvaltning av övningsfälten proposition på dels arbetsutskottets förslag med
Lars Olssons bifall och dels Bo-Anders Thornbergs, Robin
Gustavssons och Marianne Littkes yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Lars Olssons yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder
Bo-Anders Thornbergs med fleras yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Axelsson, Rune Stensby,
Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
Marianne Littke och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för
Bo-Anders Thornbergs yrkande.
______
Kf 2004-02-23, § 21
Christer Caesar yrkar att endast Garnisonsområdet inom
grindarna ska överföras till Hibab. I detta instämmer BoAnders Thornberg, John Bruun, och Thomas Rasmusson.
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Kf § 21 forts
Lars Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Bengt Andersson och Per-Åke Purk.
Ordföranden delar, med kommunfullmäktiges godkännande
upp propositionerna enligt följande
a) 1:a att-satsens del beträffande området innanför grindarna,
b) 1:a att-satsens del beträffande området utanför grindarna, samt
c) de tre övriga att-satserna.
Ordföranden ställer först proposition beträffande a) och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Ordföranden ställer därefter beträffande b) proposition på
dels kommunstyrelsens förslag och dels Christer Caesars
m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller
Christer Caesars yrkande röstar nej.”
32 ja-röster och 29 nej-röster avges. (Se bilaga Kf § 21).
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
förslag i denna del.
Slutligen ställer ordföranden proposition på de 3 övriga beslutssatserna och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar alltså
att förvaltning och ägande av de fastigheter kommunen förvärvar av staten enligt kommunfullmäktiges beslut 200212-27 skall överföras till Hässleholms Industribyggnads AB,
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Kf § 21 forts
att medge att kommunstyrelsen, innan sådan överföring av
äganderätten sker, enligt gällande delegationsregler, äger
försälja del av fastighet eller anläggning inom området,
att överföringen av äganderätten skall ske vid tidpunkt
kommunstyrelsen fastställer, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att genom försäljning
och/eller fastighetsreglering överlåta berörd fast egendom
till Hässleholms Industribyggnads AB, varvid skall gälla att
köpeskillingen skall motsvara det i kommunen vid överlåtelsetillfället bokförda värdet på den fasta egendomen.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas, folkets väls
och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för
Christer Caesars yrkande.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning
Hässleholms Industribyggnads AB
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Dnr 2004.8

102

Avsägelse som ersättare i omsorgsnämnden
Kf 2004-01-26, § 10
Christel Loft, s, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet av ersättare.
______
Kf 2004-02-23, § 22
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i omsorgsnämnden utse Christine Friberg, s, Snorres väg 8, 281 43 Hässleholm.

Beslut till
On
Pk
CF
Troman
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Dnr 2004.63

102

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kf 2004-02-23, § 23
Dan Lindau, fp, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse
Hans Werner, fp, Matteröd, Svenstorp Pl 2744, 282 44
Tyringe.

Beslut till
Bun
Pk
HW
Troman

Justering

TN

CA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-02-23
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Dnr 2004.64

102

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Kf 2004-02-23, § 24
Ulf Swane, s, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Beslut till
Lst (brev)

Justering

TN

CA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-02-23
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Dnr 2004.27

102

Huvudman i Röke sockens sparbank
Kf 2004-02-23, § 25
Nils-Arne Petersson, s, har avsagt sig uppdraget som huvudman i Röke sockens sparbank.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet av huvudman.
______

Beslut till
Röke sockens sparbank
Troman

Justering

TN

CA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-02-23

24

Dnr 2004.113

102

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Kf 2004-02-23, § 26
Madlén Sjögaardh, m, har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden fr.o.m. 1 mars 2004.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen,
att till ny ledamot utse Susanna Rönnefeldt-Berg, m,
Ringarevägen 4, 280 23 Hästveda, samt
att till ny ersättare utse Lynn Thulin, m, Vattugatan 10,
281 44 Hässleholm.

Beslut till
Bun
Pk
SRB
LT
Troman

Justering

TN

CA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-02-23

25

Dnr 2004.35

101

Interpellation angående omsorgsnämndens minskade budget
Kf 2004-01-26, § 12
Robin Gustavsson medges ställa denna interpellation till omsorgsnämndens ordförande Kerstin Andersson:
”Omsorgsnämnden, som ansvarar för en prioriterad verksamhet, fick inför årets budget minskade ekonomiska förutsättningar.
I 2004 års budget kan man räkna med okompenserade lönekostnader, kostnadsökningar som är svåra att påverka
och som dessutom ej kompenseras samt ett underskott som
nämnden får räkna med från föregående verksamhetsår.
Jag utgår ifrån att man måste vidtaga särskilda åtgärder för
att få internbudgeten i balans. Detta kan gälla såväl innevarande år som 2005 och 2006.
Min fråga är:
På vilket sätt kommer omsorgsnämndens minskade budget
påverka vårdnads- och omsorgstagarna?
Kommer man att minska antalet platser i ”särskilt boende” i
kommunen och i så fall hur många?
Kommer man minska antalet anställda som är ”händer i
vården”?
Om fler måste bo kvar i s.k. ”ordinärt boende” kommer
hemtjänsten i så fall kompenseras för ökade behov av hemvård och servicetjänster?”
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde.
______
Justering

TN

CA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-02-23

Sid

26

Kf 2004-02-23, § 27
Kerstin Andersson lämnar följande svar:
”2004 års internbudget för omsorgsnämnden är en budget i
balans med undantag av det underskott som nämnden fick
vidkännas 2003, dvs 3,8 miljoner. Detta belopp har nämnden begärt avskrivas. Beslut har dock ännu inte fattats.
Som Robin Gustavsson själv anger bedriver ON en prioriterad verksamhet, vilket då har inneburit att personalkostnadsminskningen för åren 2004-2006 är 0,5 % jämfört med
de flesta andra nämndernas 2,0 %. Nämndens totala ram
har ökat genom att nya medel för vårdmiljarden har tillkommit.
Min bedömning är att de aktuella ekonomiska förhållanden
som Robin Gustavsson åberopar för sin fråga har en något
mindre betydelse för vad som händer inom nämndens verksamhetsområde än vad Robin befarar.
2004 års internbudget har kunnat beslutas främst genom
verkställandet av beslut, som funnits med i sexpunktsprogrammet.
Som svar på de fyra frågorna vill jag anföra följande:
Fråga 1:
De beslut nämnden tog 031210 har således sin grund i vad
jag redan sagt men är dessutom starkt kopplade till nödvändiga kvalitetsförbättringar inom främst hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Konsekvenserna kan beskrivas
som ett minskat platsantal i stadigvarande särskilt boende,
en ökning av antalet platser i korttidsboende. För den enskilde personen kan detta i princip innebära ett längre kvarboende i den egna bostaden, kanske avbrutet vid behov av
korttidsboende, men när väl behovet av det stadigvarande
särskilda boendet infinner sig kommer vi att kunna möta
detta med en kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvården samt rehabilitering när behov att detta föreligger. Detta
är i linje med sexpunktsprogrammet men främst, och detta
är det viktigaste, i överensstämmelse med vad en överväldigande majoritet av dagens och morgondagens äldre har
som sitt önskemål.

Justering

TN

CA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-02-23

Sid
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Kf § 27 forts
Fråga 2:
Förutom tidigare fattade beslut innehåller december månads
beslut en avveckling av Andersgården och en ändring av tidigare beslut beträffande Klockaregården.
Dessutom sker förändringar beträffande inriktningen av vården på Kaptensgården, som medför att Linnégläntans platser kan inrymmas här.
Dessa förändringar avseende Andersgården, Klockaregården
samt Kaptensgården-Linnégläntan hade kanske ändå blivit
aktuella genom behovet av kvalitetsförbättringar och
strukturförändringar.
De totala förändringarna inom särskilt boende omfattar, när
allt detta är genomfört, en minskning med 48 permanenta
platser, men samtidigt en ökning av antalet korttidsplatser
med 20. Detta skall ses i relation till att vi har ett mycket
stort antal platser i särskilt boende i förhållande till såväl regionen som riket.
Fråga 3:
Antalet totala tjänster minskar något p.g.a. ovanstående. I
samband med förändringarna förs dock resurser över till
verksamheter med behov av personalförstärkning, t.ex.
inom särskilt boende. Där blir det fler händer i vården.
Fråga 4:
Naturligtvis kommer hemtjänst och hemsjukvård att påverkas av förändringarna inom särskilt boende. Besluten i december ger utrymme till friläggandet av resurser för omprioriteringar till i första hand hemvård i ordinärt boende. Vi
arbetar med ett fördelningssystem där resurserna mera
flexibelt följer behoven. Vår ambition är att varje person i
behov av äldreomsorg vid varje given situation skall få just
den vård och omsorg, som han eller hon har rätt till utifrån
lagstiftning, ekonomiska och andra resurser. I detta ligger
en omfördelning. De förändringar jag nämnt tidigare har
detta till syfte.
Strukturförändringar inom äldreomsorg innebär alltid viss
oro och osäkerhet. Naturligtvis kommer nämnden att noga
följa utvecklingen i syfte att vid behov göra de korrigeringar
som eventuellt kan krävas oavsett om dess är föranledda av
ekonomiska eller verksamhetsmässiga skäl.”
Beslut till

Justering

TN

CA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-02-23
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Dnr 2004.71

101

Interpellation angående neddragning av resurserna för
socialsekreterarna i skolan
Kf 2004-02-23, § 28
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
socialnämndens ordförande Gunnel Persson:
”Resurserna för socialsekreterarna ute på skolorna har reducerats trots att behovet av deras insatser ständigt ökar.
Då vi anser att deras arbete utförs på ett förtjänstfullt sätt
till stort gagn för samhållet önskar vi svar på följande frågor:
1. Anser du att majoritetens (s+v+c) neddragning av resurserna för socialsekreterarna i skolan är väl genomtänkt?
2. Vilka konsekvenser anser du att ert beslut kommer att
medföra beträffande det förebyggande arbetet bland
skolungdomarna?
3. Avser majoriteten att göra ytterligare nedskärningar iom
det förebyggande arbetet inom skolan och det sociala
området?”
Socialnämndens ordförande Gunnel Persson besvarar interpellationen på nästa sammanträde.

Justering

TN

CA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-02-23

29

Dnr 2004.117

101

Interpellation angående kommunfullmäktiges anseende och
möjligheterna att locka ungdomar till det politiska arbetet
Kf 2004-02-23, § 29
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
kommunfullmäkiges ordförande Tommy Nilsson:
”Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet användes i ett fall möjligheten att ställa en ”enkel fråga” – till att
enbart smutskasta politiska motståndare, vilka fick finna sig
i att (utan att ordföranden ingrep) ta emot diverse tillmälen
utan möjlighet att delta i debatten. Detta osmakliga förfarande strider givetvis helt mot lagstiftarens syfte att bereda
ledamöterna möjlighet att ”inhämta upplysningar” från politiker i ansvarig ställning.
Uppförandet väckte berättigad indignation bland såväl politikerna (oavsett politisk hemvist) som besökare och lyssnare.
Rekryteringen av ungdomar till politiken skadas allvarligt
när man upplever att vissa politiker visar en total avsaknad
av etik i fullmäktigedebatten.
1. Anser du att ovannämnda förfarande är acceptabelt enligt
din syn på demokratins spelregler?
2. Avser du att i överläggningar med partierna diskutera
frågan för att höja fullmäktiges anseende och skapa ökat
intresse bland ungdomarna att söka sig till politiken?”
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Nilsson besvarar
interpellationen på nästa sammanträde.

Beslut till

Justering

TN
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JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-02-23
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Dnr 2004.125

101

Interpellation angående etisk debatt i fullmäktige
Kf 2004-02-23, § 30
John Bruun medges ställa denna interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Tommy Nilsson:
”Sen nya fullmäktige samlades har många talat för demokrati och god stämning i debatterna, inte minst efter Anna
Lindhs tragiska bortgång.
Men den senaste tiden har klimatet hårdnat i fullmäktige
och personangrepp har blivit ett vanligt inslag i debatten.
Även personangrepp på ledamöter som inte har möjlighet
försvara sig i talarstolen, eftersom företeelsen ”Enkel fråga”
används felaktigt (enbart för att förlöjliga enskilda ledamöter och deras demokratiska rätt i fullmäktige).
Det talas mycket om nya ledamöter som inte förstår hur
fullmäktige fungerar, men jag anser att hela fullmäktige
borde utbildas i retorik eller liknande för att undvika
pinsamma episoder.
Därför ställer jag följande frågor till fullmäktiges ordförande.
Anser du
att det är rimligt, att frågeställare eller – svarare använder
”Enkla frågor” för att raljera över enskilda ledamöters
handlande, när dessa inte har möjligheten att gå i svarsmål?
att det behövs någon ”etisk debatt” i fullmäktige för att
undvika sådana övertramp i framtiden?”
Kommunfullmäktiges ordförande besvarar interpellationen
på nästa sammanträde.
Beslut till

Justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Anmälningar
Kf 2004-02-23, § 31
Dnr 2003.390
210
Intyg om lagakraft – Ändring av byggnadsplaner inom
Ballingslöv – ändrat huvudmannaskap för allmänna platser
inom byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse
Dnr 2003.391
210
Intyg om lagakraft – Ändring av byggnadsplaner inom
Emmaljunga – ändrat huvudmannaskap för allmänna platser
inom byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse
Dnr 2003.392
210
Intyg om lagakraft – Ändring av byggnadsplaner inom Finja
– ändrat huvudmannaskap för allmänna platser inom byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse
Dnr 2003.394
210
Intyg om lagakraft – Ändring av byggnadsplaner inom Hästveda – ändrat huvudmannaskap för allmänna platser inom
byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse
Dnr 2003.395
210
Intyg om lagakraft – Ändring av byggnadsplaner inom Stoby
– ändrat huvudmannaskap för allmänna platser inom byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse
Dnr 2003.396
210
Intyg om lagakraft – Ändring av byggnadsplaner inom Tormestorp – ändrat huvudmannaskap för allmänna platser
inom byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse
Dnr 2003.399
210
Intyg om lagakraft – Ändring av byggnadsplaner inom
Västra Torup – ändrat huvudmannaskap för allmänna platser inom byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse
Justering
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Utdraget bestyrkes

LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögardh, m
Barbro Fredman, s
Hans Wendel, v
Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
Kerstin Andersson, c
Gunnel Persson, s
Johan Schiff, mp
Per-Gunnar Andersson, fv
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
Anders Åström, s
Karin Axelsson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Irene Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Rolf Persson, s
Lena Wallentheim, s
Gösta Johansson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Lars Lindbeck, fp
Johan Berglund, m
Christer Welinder, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Petersson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Anita Johannesson, m
Ingrid Jägerhed, s
Nils Oscarsson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, fp
Birgitta Tuvesson, m
Zidon Kristensson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
Tommy Nilsson, s, ordf
SUMMA TOTALT
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X
X
X
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3

LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Roland Persson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Bengt Troedsson, m
Barbro Fredman, s
Hans Wendel, v
Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
Kerstin Andersson, c
Gunnel Persson, s
Johan Schiff, mp
Per-Gunnar Andersson,, fv
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
Anders Åström, s
Karin Axelsson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Irene Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Rolf Persson, s
Lena Wallentheim, s
Gösta Johansson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Lars Lindbeck, fp
Johan Berglund, m
Christer Welinder, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Petersson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Anita Johannesson, m
Ingrid Jägerhed, s
Nils Oscarsson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, fp
Birgitta Tuvesson, m
Zidon Kristensson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
Tommy Nilsson, s, ordf
SUMMA TOTALT
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