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Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson §§ 55-66, Eric Berlin §§ 67-76, Eskil Engström, Lars Olsson, Willy
Ohlsson, Sonje Björck, John Bruun, Madlén Sjögaard, Barbro Fredman, Hans Wendel, Bodil
Gustafsson-Larsson § 58, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Gunnel Gustavsson § 58, Anita
Johannesson, Kerstin Andersson, Gunnel Persson, Johan Schiff, Kjerstin Ulfvik Jonasson, Mari-Ann
Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Karin Axelsson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson, Stig
Hansson, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Bengt Troedsson § 58, Irene Nilsson, Per-Åke Purk,
Kerstin Rittbo, Roland Persson, Lena Wallentheim, Lars-Ivar Ericson, Eva-Marie Lidén §§ 55-64,
Gunnel Gustavsson §§ 65-76, Connie Asterman, Dan Lindau, Johan Berglund §§ 55-65, Urban
Widmark §§ 66-76, Per-Ingvar Önnevik, Sven Jönsson § 58, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny
Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita Peterson §§ 55-63, Bodil Gustafsson-Larsson §§ 64-76, Lars
Johnsson, Rolf Delcomyn, Thomas Rasmusson, Hans Tosteberg, Birger Ohlsson § 58, Margareta
Axelsson, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Christina Hofvander, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed §§
55-66, Sven Jönsson §§ 67-76, Nils Oscarsson, Sol-Britt Erlandsson, Lena Axelsson, Lars
Arvidsson §§ 55-65, Birger Ohlsson §§ 66-76, Birgitta Tuvesson §§ 55-64, Urban Widmark § 58,
Bengt Troedsson §§ 65-76 och Zidon Kristensson.

Ersättare
Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Sven-Inge Persson, Louise Kjaer, Erik Berlin, Sven Jönsson,
Helena Malje, Erik Norrgran, Bengt Troedsson, Bo-Anders Friberg, Urban Widmark, Johan
Barnekow, Lars-Göran Wiberg, Jörgen Johansson, Gösta Johansson, Inger Johansson, Birger
Ohlsson, Gunnel Gustavsson, Anna Gustavsson, Christer Stensson, Bodil Gustafsson-Larsson,
Joakim Wendel, Per-Gunnar Andersson och Niklas Grundström.

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.261

101

Fråga angående hundar på badplats
Kf 2004-04-26, § 55
Lars Arvidsson medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Den 11 juli 2001 inkom Anders Lundin i Mala, Bjärnum,
med en skrivelse till kommunledningskontoret angående
omprövning av beslut att tillåta att hundar vistas på badplatsen vid Sparrsjön. Min enkla fråga är nu hur har det gått
med det ärendet?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Lars Arvidsson tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.278

101

Fråga angående kulturnämndens budget
Kf 2004-04-26, § 56
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna fråga till kulturnämndens ordförande Anders Åström:
”Vid senaste dialogträffen med kulturnämndens arbetsutskott, delgavs kommunstyrelsens arbetsutskott uppgifterna
att kulturnämnden saknade drygt 650 000:- kronor i innevarande års budget p.g.a. att man föregående år utnyttjat
tilldelade hyresmedel för annat ändamål och att man försummat att reservera tillräckliga medel i år. Man meddelade
även att en utökning av budgeten med nämnda belopp var
en förutsättning för att kulturförvaltningen skulle klara sin
verksamhet under 2004.
Med anledning härav ställer jag nedanstående frågor till
kulturnämndens ordförande Anders Åström:
1. För vad har det budgeterade ”hyresanslaget” använts under föregående år och vad är planerat i år?
2. Anser du att kulturnämnden klarar sin budget innevarande år utan tillskott av det begärda extra anslaget
(650 000:-)?”
Kulturnämndens ordförande Anders Åström besvarar frågan.
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.195

042

Revisionsberättelse för år 2003
Kf 2004-04-26, § 57
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att diskussionen
beträffande årsredovisningen hålls samman medan besluten
delas upp i delar.
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att revisionens ordförande och ledamöter får
yttra sig beträffande årsredovisningen.
Behandlingen av årsredovisningen inleds med ett anförande
av revisor Sune Persson.
Revisionen har avgett en revisionsberättelse vari ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Beslut till

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.195

042

Ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet
Kf 2004-04-26, § 58
Revisionen har avgett en revisionsberättelse vari ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Sune Persson yrkar att kommunfullmäktige skall tillstyrka
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2003 års verksamhet.
Thomas Rasmusson yrkar att kommunfullmäktige inte ska
bevilja tekniska nämndens ledamöter ansvarsfrihet för
2003.
Ordföranden ställer proposition på ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder utom tekniska nämnden och deras enskilda ledamöter och finner att ansvarsfrihet beviljas.
I propositionen beträffande ansvarsfrihet för tekniska
nämndens ledamöter ersätts de av kommunfullmäktiges
ledamöter som ingår i tekniska nämnden. Detta innebär att
Hans Wendel ersätts av Bodil Gustafsson-Larsson, Christer
Caesar av Gunnel Gustavsson, Pär Palmgren av Bengt
Troedsson, Per-Ingvar Önnevik av Sven Jönsson, Hans
Tosteberg av Birger Ohlsson och Birgitta Tuvesson av Urban
Widmark.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels att tekniska
nämndens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet och dels att
de inte ska beviljas ansvarsfrihet och finner att tekniska
nämndens ledamöter beviljats ansvarsfrihet för 2003.

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Kf § 58 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder att ansvarsfrihet för tekniska nämnden beviljas röstar ja. Den som stöder att ansvarsfrihet för tekniska nämnden inte beviljas röstar nej.”
59 ja-röster och 2 nej-röster avges. (Se bilaga Kf § 58).
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för år 2003 för kommunstyrelsen
och dess enskilda ledamöter, samt
att bevilja ansvarsfrihet för år 2003 för övriga nämnder och
deras enskilda ledamöter.
Det antecknas att i beslutets olika delar deltar ej de enskilda
ledamöterna i de delar de är redovisningsskyldiga till kommunen.
Mot beslutet reserverar sig miljöpartiets ledamöter.
Härefter återinträder de ordinarie ledamöterna och tjänstgörande ersättarna.

Beslut till
Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.195

042

Årsredovisning 2003
KS 2004-03-31, § 53
Kommunens årsredovisning föreligger för år 2003.
Kommunstyrelsen beslutar
att ”antalet årsarbeten” eller ”manår” och ”antal anställda”
är de begrepp som ska användas vid redovisning av personal.
att överlämna årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
______
Kf 2004-04-26, § 59
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

Beslut till
Revisorerna
Ekonomikontoret
Personalkontoret
Justering
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LJ
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Dnr 2004.28

107

Översyn av ägardirektiv för kommunens bolag
Ks au 2004-02-04, § 38
En översyn av ägardirektiven för kommunens bolag har
skett. De föreslagna ändringarna är främst föranledda av en
strävan att öka den koncernmässiga samordningen. För att
ägardirektiven skall bli mer överskådliga har de samlats i ett
dokument.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med upphävande av tidigare utfärdade ägardirektiv,
anta upprättat förslag till ägardirektiv för kommunens bolag.
______
KS 2004-03-03, § 22
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-03-29, § 35
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Justering
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KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Kf 2004-04-26, § 60
Bo-Anders Thornberg tillstyrker förslaget i detta ärende.
Johan Schiff yrkar att bolaget ska i sin verksamhet ta ekologiska och sociala hänsyn, att import av sopor till fjärrvärmeverket ska begränsas till Osby, Östra Göinge och
Kristianstad kommun, samt att bolaget ska aktivt motverka
bostadssegregation i kommunen och aktivt skapa bostadsalternativ för människor med astma och/eller allergier vad
gäller AB Hässleholmsbyggen.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels miljöpartiets yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med upphävande av tidigare utfärdade ägardirektiv,
anta upprättat förslag till ägardirektiv för kommunens bolag.
Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut till
Kommunala bolagen + bilagor

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.32

045

Ansökan om borgen – Hässleholmsbyggen
Ks au 2004-02-04, § 36
AB Hässleholmsbyggen har ansökt om kommunal borgen för
lån på maximalt 23 miljoner kronor avseende nybyggnation
av marklägenheter på tomten Röinge 7:3 samt tomten
Södergården 3 i Hässleholms tätort.
Ekonomikontoret föreslår att borgen tecknas eftersom nuvarande praxis är att kommunen tecknar borgen för sina
helägda kommunala bolag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja AB Hässleholmsbyggen kommunal borgen såsom
för egen skuld för ett lån på maximalt 23 miljoner kronor
avseende nybyggnation av marklägenheter på fastigheterna
Röinge 7:3 samt Södergården 3,
att som villkor för borgen skall gälla att borgen endast gäller
så länge bolaget är helägt av kommunen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar i ärendet.
______
KS 2004-03-31, § 47
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering
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Kf 2004-04-26, § 61
Kjerstin Ulfvik Jonasson yrkar att AB Hässleholmsbyggen
inte ska få borgen. John Bruun instämmer.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja AB Hässleholmsbyggen kommunal borgen såsom
för egen skuld för ett lån på maximalt 23 miljoner kronor
avseende nybyggnation av marklägenheter på fastigheterna
Röinge 7:3 samt Södergården 3,
att som villkor för borgen skall gälla att borgen endast gäller
så länge bolaget är helägt av kommunen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar i ärendet.

Beslut till
AB Hässleholmsbyggen
Ekonomikontoret

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.139

257

Förköp av fastigheten Hässleholm Sösdala 62:1
Ks au 2004-03-17, § 90
Fastigheten Sösdala 62:1 är belägen i direkt anslutning till
avloppsreningsanläggning för Sösdala som ligger på fastigheten Sösdala 10:3.
Hässleholms Vatten AB har framfört att det är angeläget att
fastigheten förvärvas, dels för undvikande av besvär för
fastigheten avseende lukt eller andra emissioner, dels för
planerad utbyggnad av vassbäddar vilket innebär utökning
av avloppsreningsfastigheten med ca 5000 kvm. Utbyggnad
planeras under 2005.
Köpekontrakt på fastigheten har upprättats 2003-12-09
mellan Peter och Marlene Sandberg som säljare och Kai
Ahlholm och Petra Zschauer som köpare för en köpeskilling
om 450 000 kronor.
Fastigheten föreslås köpas av kommunen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av förköpslagen utöva sin förköpsrätt och förvärva fastigheten Hässleholm Sösdala 62:1 för en köpeskilling om 450 000 kronor enligt köpekontrakt 2003-12-09,
mellan Peter och Marlene Sandberg samt Kai Ahlbom och
Petra Zscauer,
att i händelse av bestridande av förköpsrätten hos regeringen söka tillstånd till förköp av fastigheten, samt

Justering
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KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 90 forts
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar underteckna erforderliga avtal, skrivelser, anmälningar och ansökningar i ärendet.
______
KS 2004-03-31, § 48
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-04-26, § 62
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av förköpslagen utöva sin förköpsrätt och förvärva fastigheten Hässleholm Sösdala 62:1 för en köpeskilling om 450 000 kronor enligt köpekontrakt 2003-12-09,
mellan Peter och Marlene Sandberg samt Kai Ahlbom och
Petra Zscauer,
att i händelse av bestridande av förköpsrätten hos regeringen söka tillstånd till förköp av fastigheten, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar underteckna erforderliga avtal, skrivelser, anmälningar och ansökningar i ärendet.

Beslut till
Regeringen + handlingar

Justering
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KL

LJ

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2004.134

340

Godkännande av investeringsprojekt för Vinslövs vattenförsörjning
Ks au 2004-03-17, § 97
Hässleholms Vatten AB redovisar att de avser att investera i
tre olika projekt i Vinslöv. Sammantaget beräknas de kosta
11-12 miljoner kronor. Bolaget har 2004-02-23 begärt
kommunens ställningstagande.
Av de nya ägardirektivet för kommunens bolag framgår av
punkt 7 att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas för ”investeringsobjekt och förvärv/försäljning av
viss fast egendom överstigande 10 miljoner kronor”.
Eftersom detta projekt överstiger 10 miljoner kronor krävs
kommunfullmäktiges ställningstagande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att inte ha någon erinran mot att Hässleholms Vatten AB investerar för 11-12 miljoner kronor i projekt i Vinslöv.
______
KS 2004-03-31, § 49
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering
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KL

LJ
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Kf 2004-04-26, § 63
Kommunfullmäktige beslutar
att inte ha någon erinran mot att Hässleholms Vatten AB investerar för 11-12 miljoner kronor i projekt i Vinslöv.

Beslut till
Hässleholms Vatten AB

Justering
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Dnr 2004.162

101

Förteckning över obehandlade motioner per 2003-12-31
Ks au 2004-03-17, § 98
Efter intensifierad genomgång av motioner föreligger bilagda förteckning per 2003-12-31.
Flera motioner på listan har efter årsskiftet besvarats av
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att lägga förteckningen över obehandlade motioner per
2003-12-31 till handlingarna.
______
KS 2004-03-31, § 50
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-04-26, § 64
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga förteckningen över obehandlade motioner per
2003-12-31 till handlingarna.

Beslut till

Justering
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LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26

18

Dnr 2002.462

101

Motion angående fria drogtester
Kf 2002-09-30, § 163
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke remitterats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden:
”En missbrukare är berövad sin frihet. Att vara missbrukare
av alkohol och droger leder ofta till kriminalitet, en drogmissbrukare behöver pengar för att finansiera sitt missbruk.
Missbrukarens familj lever i ständig oro.
Alkohol och drogmissbruket debuterar i allt lägre åldrar
bland våra barn. Narkotika har beslagtagits på skolor i
Skåne. Vi är rädda att mörkertalet är stort.
Läget är allvarligt. Ungdomar från Hässleholm ”importerar”
olika droger från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn. Socialnämndens budget tyngs allt mer av dyra institutionsplaceringar, men framför allt handlar det om att rädda ungdomarna innan det är för sent. Oftast står man som förälder
undrande och handfallen inför sina ungdomar. Möjligheterna
att ta reda på om barn använder droger är mycket små om
man vill undvika att blanda in myndigheter.
Hässleholms sociala organ, skolan och polisen gör stora insatser - men det behövs mer. Det är god socialpolitik att
underlätta för föräldrar att ta sitt föräldraansvar och ge dem
möjlighet att kunna kontrollera, i förebyggande syfte, om
barnet använt någon drog. Kommunens uppgift måste vara
att stödja föräldrarna, på föräldrarnas villkor!

Justering
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Kf § 163 forts
Därför bör Hässleholms kommun snarast införa kostnadsfria
och anonyma drogtester för barn och ungdomar. Föräldrar
skall kunna ta sitt barn till Barn- och ungdomsenheten och
där genom provtagning få konstaterat ett eventuellt missbruk. Svaret skall givetvis lämnas i samtal mellan socionom,
förälder och barn. Barn och ungdomsenheten skall upplysa
om eventuella åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet.
Yrkande:
Att fria drogtester, i enlighet med ovan, erbjuds till föräldrar
i Hässleholms kommun.
Att beakta detta inför kommande budget.”
______
Ks au 2004-03-17, § 99
Socialnämnden har med ett tjänstemannayttrande som
grund bifallit motionen, § 198/2003. Barn- och utbildningsnämnden har instämt i detta yttrande, § 7/2004.
Socialkontoret har anfört att drogtester kan genomföras. Av
yttrandet framgår dock att drogtesterna inte kan bli anonyma.
Kostnaden per test är ca 80 kronor i dag. Socialkontoret anser att innan särskilda medel begärs i budget kan drogtester
genomföras under en försöksperiod för att utröna vilken
omfattning det får och därmed vilken kostnad som uppstår
för detta.

Justering
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KL
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Utdraget bestyrkes
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Ks au § 99 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen genom att under en försöksperiod
t.o.m. 2004-12-31 erbjuda samtal till de föräldrar som är
oroliga för att deras ungdom missbrukar, och erbjuda drogtest till ungdomen via socialkontorets barn- och ungdomsenhetens fältgrupp, drogtester som dock inte kan vara anonyma.
______
KS 2004-03-31, § 51
Per-Åke Purk yrkar avslag på ärendet.
John Bruun yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändringen att försöket ska vara till 2005-06-30.
I detta instämmer Robin Gustavsson och Lars Olsson.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag med försök till och med 2005-06-30 och
dels avslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Per-Åke Purks yrkande röstar nej.”
14 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby, Lars-Göran
Wiberg, Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Urban Widmark, Christer Caesar, Robin Gustavsson,
John Bruun, Torsten Ising och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Per-Åke Purk.
Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-04-26

Sid
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KS § 51 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen genom att under en försöksperiod
t.o.m. 2005-06-30 erbjuda samtal till de föräldrar som är
oroliga för att deras ungdom missbrukar, och erbjuda drogtest till ungdomen via socialkontorets barn- och ungdomsenhet fältgrupp, drogtester som dock inte kan vara anonyma.
Per-Åke Purk reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.
______
Kf 2004-04-26, § 65
John Bruun yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Åke Purk yrkar återremiss i första hand och avslag i
andra hand
Johan Schiff yrkar återremiss.
Christina Hofvander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag liksom Robin Gustavsson, Lena Wallentheim och Rolf
Tronäss.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på dels bifall och dels avslag
på kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens
förslag bifallet.

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-04-26

Sid

22

Kf § 65 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen genom att under en försöksperiod
t.o.m. 2005-06-30 erbjuda samtal till de föräldrar som är
oroliga för att deras ungdom missbrukar, och erbjuda drogtest till ungdomen via socialkontorets barn- och ungdomsenhet fältgrupp, drogtester som dock inte kan vara anonyma.

Beslut till
Socialnämnden

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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Dnr 2004.122

003

Förslag till placeringsregler för kommunens pensionsmedel
Ks au 2004-03-31, § 104
Ekonomikontoret har med extern hjälp utarbetat ett förslag
till nya placeringsregler för kommunens pensionsmedel.
Förslaget innebär att pensionsmedlen skall placeras i tillgångsslagen aktier, certifikat och räntebärande värdepapper
med i placeringsreglerna angivna restriktioner. Ett placeringsråd skall inrättas och träffas minst en gång per kvartal
för att bedöma de externa förvaltarnas prestationer samt
vid behov föreslå omplacering av kapital mellan tillgångsslagen.
Gruppledarna var 2004-01-26 inbjudna till ett informationsoch diskussionsmöte kring de nya placeringsreglerna. Information och möjlighet att ställa frågor angående de nya
reglerna har lämnats till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslaget till nya placeringsregler för kommunens pensionsmedel att gälla from 2004-07-01 eller den senare tidpunkt ny förvaltare utsetts, samt
att uppdra åt ekonomichefen att utse placeringsrådet.
______

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-04-26

Sid
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KS 2004-03-31, § 52
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-04-26, § 66
Thomas Rasmusson yrkar återremiss.
John Bruun yrkar att placeringsreglerna ska kompletteras i
p 10 första stycket på så sätt att första meningen lyder:
”I aktieförvaltningen skall kapitalförvaltare undvika placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet
inom alkohol, tobak, vapentillverkning eller pornografi.”
Per-Åke Purk och Pär Palmgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag exkl p 10 och finner det bifallet.
Ordföranden ställer slutligen beträffande p 10 proposition på
dels kommunstyrelsens förslag och dels John Bruuns yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den
som stöder John Bruuns yrkande röstar nej.”
31 ja-röster och 28 nej-röster avges. 2 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 66).

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-04-26

Sid
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Kf § 66 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslaget till nya placeringsregler för kommunens pensionsmedel att gälla from 2004-07-01 eller den senare tidpunkt ny förvaltare utsetts, samt
att uppdra åt ekonomichefen att utse placeringsrådet.
Folkpartiets och vänsterpartiets ledamöter samt Kristina
Lind och Kerstin Rittbo reserverar sig i ärendet.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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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.
______
Kf 2004-03-29, § 42
Gunnel Persson är ej närvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-04-26

Sid
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Kf 2004-04-26, § 67
Gunnel Persson lämnar följande svar:
”Tre frågor som Bo-Anders Thornberg vill ha svar på.
Fråga 1.
Anser Du att majoritetens (s+v+c) neddragning av resurserna för socialsekreterarna i skolan är väl genomtänkt?
Svar
Resursen för socialsekreterare i skola var väl dimensionerad
med 1 socialsekreterare på varje rektorsområde och en reducering har därför bedömts som rimlig i tider med försämrad kommunal ekonomi.
Fråga 2.
Vilka konsekvenser anser Du att ert beslut kommer att
medföra beträffande det förebyggande arbetet bland skolungdomarna?
Svar
Konsekvensen av neddragningarna blir att rektorsområdena
i ökad grad måste prioritera vilka ärenden man önskar få
hjälp med då socialsekreterarens tid på varje område minskar något.
Fråga 3.
Avser majoriteten att göra ytterligare nedskärningar inom
det förebyggande arbetet inom skolan och det sociala området?
Svar
Socialnämnden har sparkrav som alla andra förvaltningar
både under 2005 och 2006. Hur dessa besparingar skall
genomföras är ännu inte klart. Diskussionen om organisation och finansiering av socialsekreterartjänsterna i skola
pågår med barn- och utbildningsförvaltningen.”

Beslut till

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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Dnr 2004.215

101

Interpellation angående kommunens hyressättning
Kf 2004-03-29, § 53
John Bruun medges ställa denna interpellation till tekniska
nämndens ordförande K G Sjöholm:
”Omsorgsnämnden hyr ett stort antal fastigheter av tekniska nämnden genom fastighetskontoret. Hyrorna, s.k. internhyror, uppgår till ca 1 000 kr/m2 och i dessa ingår löpande och periodiskt underhåll.
En, förvånande, stor del av dessa fastigheter som ON hyr är
i avsaknad av, fungerande trygghetslarm och i något fall
brandlarm. Omsorgsförvaltningen har påpekat dessa brister
vid ett flertal samtal med fastighetskontoret. På omsorgsnämndens februarisammanträde kom detta upp som ett
ärende eftersom fastighetskontoret ville ha ett nämndsbeslut på att de skulle påbörja att åtgärda dessa tydliga brister
på berörda fastigheter.
Snart efter detta beslut hade fastighetskontoret påbörjat
översynen av larmet på Qvarngården och bytt desamma och
därigenom fick Qvarngården det välfungerande larm man
har betalat för genom hyran.
Men nej. För några veckor sedan damp det ner ett tilläggskontrakt för hyran på Qvarngården, enligt kontraktet anser
fastighetskontoret att detta är en investering och att en
hyreshöjning på ca 110 000 kr/år är rimlig.
Mina frågor till TN:s ordförande är följande:
Anser du det rimligt att underhåll av larm och liknande behöver behandlas på nämndsnivå?

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-04-26

Sid
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Kf § 53 forts
Anser du, att det är rimligt att ta ut storstadshyror, på 1520 milj till fastighetsunderhåll i budget och samtidigt öka
hyrorna genom att kalla åtgärdade brister för investering?”
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde.
______
Kf 2004-04-26, § 68
Tekniska nämndens ordförande medges av kommunfullmäktige besvara frågan och K G Sjöholm lämnar följande
svar:
”Före 1992 var nämndernas/förvaltningarnas lokalutnyttjande en gratisresurs frånkommunledningen.
Behövde nämnderna/förvaltningarna större lokalyta ordnades denna och kommunstyrelsen, genom fastighetskontoret,
stod för kostnaderna.
Lokalkostnaderna ökade varför beslöts, att internhyror
skulle införas för att nämnderna/förvaltningarna skulle begränsa sitt lokalutnyttjande och bli medvetna om lokalkostnaderna.
I internhyran ingår
- planerat underhåll (byte av tak, fönster motsv)
- löpande underhåll (akuta reparationer, skadegörelse, rep
av larm, m.m.)
- mediaskostnader (el, vatten, renhållning, värme)
- försäkringskostnader
- kapitaltjänstkostnader (6 % internränta+30 års avskrivning = ca 10 % av investeringskostnaden)
Fastighetskontoret föreslog vid införandet av internräntan
att planerat och löpande underhåll skulle ingå i internhyran
med 75:-/m2. Kommunledningen beslutade att underhållskostnaden skulle ingå med 57:-/m2. I dag avsätts som regel
minst 100:-/m2 för underhåll.
När internhyran infördes utökades nämndernas resursramar
med hyreskostnaden.

Justering
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KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-04-26

Sid

30

Kf § 68 forts
Internhyran har räknats upp vid ett par tillfällen men den
har aldrig följt kostnadsutvecklingen. Fastighetskontoret,
och sedan tekniska nämnden har aldrig fått full kompensation för t.ex. ökade försäkrings- och mediakostnader.
I stället för att räkna upp internhyran har man valt att, vid
vissa tillfällen, ge tekniska nämnden särskilda underhållspengar.
När internhyran räknas upp får nämnderna motsvarande
kompensation.
Likaså får nämnderna alltid kompensation för ökade hyreskostnader enligt ovan, om investeringarna är av typ 1,
d.v.s. att kommunledningen har godkänt investeringen. Om
däremot nämnden själva beslutar om investeringen får de
betala den ökade driftskostnaden med ”verksamhetspengar”.
Slutsats: Ökade hyror belastar f n inte nämndernas verksamhetsbudget!
Omsorgsnämnden betalar i medeltal 758:-/m2, ca en halv
storstadshyra.
Kapitaltjänstkostnaden är en stor del av hyran. Omsorgsnämndens lokaler har byggts om för ca 300 milj senaste decenniet. Det innebär att av omsorgsförvaltningens årliga
hyreskostnad är ca 30 milj kapitaltjänstkostnader.
Eftersom internhyran nu är så urholkad att den snart inte
gör skäl för namnet, pågår en översyn av densamma för att
hitta ett bättre alternativ, åtminstone ett som ger möjlighet
till att genomföra även planerat underhåll.
Trygghetslarm i omsorgens lokaler installerades i samband
med ombyggnationerna under de senaste 10-15 åren. Nuvarande larm är mobila, dyra i underhåll och omoderna. Eftersom livslängden på larmen är ca 10 år, är det dags att
installera nya.
Nya larm är en reinvestering och skall därför betalas med
investeringsmedel, enligt den praxis som ekonomikontoret
tagit fram.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-04-26

Sid
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Kf § 68 forts
Därför kommer internhyran för lokaler som får nytt larm att
öka med kapitaltjänstkostnaden enligt ovan. Avskrivningstiden torde dock bli 10-15 år.
I fallet Qvarngården kommer omsorgsnämnden att kompenseras för den ökade hyran, eftersom bytet av larm är en investering typ 1.
Krav på förändringar i verksamhetslokaler (t ex nya larm)
framförs av berörd nämnd/förvaltning, antingen i samband
med att lokalförsörjningsplanen rullas på vårkanten eller vid
annat tillfälle. Vi ser gärna att investeringskrav på flera
miljoner har behandlats i nämnden, innan vi lägger in dem
som förslag i lokalförsörjningsplanen. Förslag om och när
investeringen skall genomföras fastställs sedan av kommunledningen, innan fullmäktige fattar beslut.
Detta tycker vi är rimligt!
Inom tekniska nämnden redovisas alla investeringar i tekniska kontorets verksamhetsplan, som nämnden fastställer
kring årsskiftet. Även investeringar som kommer upp som
separata ärenden under året beslutas av nämnden, såvida
det inte rör sig om mindre belopp. Detta är också mycket
rimligt!
Vad gäller underhållsåtgärder, t ex av befintligt larm, beslutas dessa av tekniska kontoret inom ramen för den årligen rullade fastighetsunderhållsplanen.
Denna beslutsgång tycker vi också är mycket rimlig!”

Beslut till

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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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.
______
Kf 2004-03-29, § 46
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet av huvudman.
______
Kf 2004-04-26, § 69
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till
Röke sockens sparbank
Troman

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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Dnr 2004.157

102

Val av ersättare i socialnämnden
Kf 2004-03-29, § 48
Merete Karlsen, v, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______
Kf 2004-04-26, § 70
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i socialnämnden utse Annika JedhammarPurk, v, Armborstvägen 4, 281 37 Hässleholm.

Beslut till
AJP
Sn
Pk
Troman

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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Dnr 2004.192

102

Val av 1 huvudman i Sparbanksstiftelsen Skåne
Kf 2004-03-29, § 51
Mandattiden för samtliga 20 av kommunerna valda huvudmän i Sparbanksstiftelsen Skåne utgår efter den ordinarie
stämman år 2004. Huvudmän för ytterligare en mandatperiod å fyra år, d.v.s. för tiden från Stiftelsens ordinarie
stämma 2004 till och med den ordinarie stämman 2008 ska
väljas. Hässleholm har 1 huvudman.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet av huvudman.
______
Kf 2004-04-26, § 71
Kommunfullmäktige beslutar
att till huvudman i Sparbanksstiftelsen Skåne utse LarsGöran Wiberg, c, Långkroksvägen 40, 281 Hässleholm, för
tiden från Stiftelsens ordinarie stämma 2004 till och med
den ordinarie stämman 2008.

Beslut till
Sparbanksstiftelsen Skåne
LGW

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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Dnr 2004.238

102

Val av huvudman i Farstorps sparbank
Kf 2004-04-26, § 72
Farstorps sparbank hemställer att kommunfullmäktige
ska utse 1 huvudman efter Sune Tilly, s, som flyttat från
Farstorps församling.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att till ny huvudman i Farstorps sparbank utse Margareta
Sundin, s, Tågarp 1468, 280 23 Hästveda, från sparbanksstämman 2004 fram till och med sparbanksstämman 2005.

Beslut till
MS
Farstorps sparbank
Troman

Justering
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LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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Dnr 2004.277

102

Val av ersättare i tekniska nämnden
Kf 2004-04-26, § 73
Birgitta Tuvesson, m, har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden fr.o.m. 2004-07-01.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______

Beslut till
TN
Troman

Justering

TN
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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Dnr 2004.277

102

Val av ersättare i Kommunförbundet AV Media Skåne
Kf 2004-04-26, § 74
Birgitta Tuvesson, m, har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunförbundet AV Media Skåne fr.o.m.2004-0701.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______

Beslut till
Kommunförb AV Media Skåne
Troman

Justering

TN

KL

LJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-04-26
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Dnr 2004.281

101

Interpellation till tekniska nämndens ordförande angående
Vinslövstunneln
Kf 2004-04-26, § 75
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
tekniska nämndens ordförande K G Sjöholm:
”Turerna har varit många kring byggandet av Vinslövstunneln.
En sammanfattande beskrivning över problemen kring
byggnationen
samt de ekonomiska konsekvenserna för skattebetalarna
saknas.
För ett klarläggande i ärendet önskar jag svar på följande
frågor:
1. Anser du att upphandlingen gjorts korrekt?
2. Vem bär ansvaret för de tekniska problemen?
3. Hur ser kalkylen ut fram till idag?
4. Vilka uppgörelser har träffats med motparten?
5. Vem har träffat dessa uppgörelser?
6. Kan det komma ytterligare ekonomiiska efterräkningar för
kommunen?
7. Hur kommer tekniska nämnden att agera för att undvika
att historian upprepas?”
Tekniska nämndens ordförande K G Sjöholm uppger att han
kommer att besvara interpellationen på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
Beslut till
Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-04-26

Sid
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Anmälningar
Kf 2004-04-26, § 76
Dnr 2003/571
214
Intyg om lagakraft – detaljplan för Ekbacka, Hässleholms
tätort
Dnr 2003/571
214
Beslut angående prövning enligt 12 kap 1 § plan- och
bygglagen - detaljplan för Ekbacka, Hässleholms tätort.

Justering
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Utdraget bestyrkes

Bilaga
Kommunfullmäktige
2004-04-26, § 58

LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Eskil Engström, kd
Lars Olsson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögardh, m
Barbro Fredman, s
Bodil Gustafsson-Larsson, v
Lennart Westdahl s
Gunnel Gustavsson, kd
Anita Johannesson, m
Kerstin Andersson, c
Gunnel Persson, s
Johan Schiff, mp
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
Anders Åström, s
Karin Axelsson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Bengt Troedsson, m
Irene Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Roland Persson, s

JA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lena Wallentheim, s
Lars-Ivar Ericson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Dan Lindau, fp
Johan Berglund, m
Sven Jönsson, 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
Birger Ohlsson, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Christina Hofvander, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Nils Oscarsson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, fp
Urban Widmark, m
Zidon Kristensson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
Tommy Nilsson, s, ordf
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Bilaga
Kommunfullmäktige
2004-04-26, § 66

LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Eskil Engström, 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
Anita Johannesson, m
Kerstin Andersson, c
Gunnel Persson, s
Johan Schiff, mp
Kjerstin Ulfvik Jonasson, 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
Roland Persson, s
Lena Wallentheim, s
Lars-Ivar Ericson, c
Gunnel Gustavsson, kd
Connie Asterman, s
Dan Lindau, fp
Urban Widmark, m
Per-Ingvar Önnevik, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Bodil Gustafsson-Larsson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Christina Hofvander, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Nils Oscarsson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Birger Ohlsson, fp
Bengt Troedsson, m
Zidon Kristensson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
Tommy Nilsson, s, ordf
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