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Ersättare
Erik Berlin, Per-Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Sven Jönsson, Helena Malje, Erik Norrgran,
Anita Johannesson, Bengt Troedsson, Bo-Anders Friberg, Urban Widmark, Johan Barnekow, LarsGöran Wiberg, Jörgen Johansson, Lennart Pettersson, Gösta Johansson, Inger Johansson, Dan
Lindau, Marianne Littke, Birger Ohlsson, Eskil Engström, Bengt-Arne Nilsson, Joakim Wendel,
Niklas Grundström och Richard Aagren.
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Dnr 2004.477

101

Fråga angående tillgängligheten för Hässleholms Brukshundklubb på Hovdala och Mölleröd
Kf 2004-08-30, § 112
Kerstin Rittbo medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Hässleholms Brukshundklubb har alltid utbildat tjänstehundar, brukshundar, eftersökshundar, räddningshundar samt
haft valpkurser på Hovdala och Mölleröd. Då kommunen
köpte marken bommades många vägar och Mölleröd blev på
så vis otillgängligt. Nu drar höstens aktiviteter igång och
brukshundsklubben är i skriande behov av träningsmark.
Fråga: Finns det någon möjlighet att Brukshundklubben kan
få en nyckel till bommarna och under ansvar öppna och
stänga bommarna?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Kerstin Rittbo tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2004.482

101

Fråga angående avsaknad av livsmedelsbutik i innerstan
Kf 2004-08-30, § 113
Berit Wirödal medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Hässleholm har ett stort utbud av både varuhus samt
större och mindre affärer. Dock tycker jag och många med
mig att det saknas möjligheter att handla livsmedel i innerstan.
Det finns många äldre innevånare som bor i centrum, dessa
har svårt för att ta sig till ytterområdena för att handla nödvändiga livsmedel. I förlängningen drabbar detta personalen
i hemtjänsten, som måste handla till de äldre, då de inte
kan ta sig till varuhus och affärer som ligger för långt bort.
Har kommunen någon möjlighet att påverka denna snedfördelning?
Jag menar inte subventioner eller dylikt, men för många
hässleholmare är behovet stort och jag vill framföra vad
många kommuninnevånare tycker, och samtidigt få veta
vilka möjligheter som finns!”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Berit Wirödal tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2003.52

101

Svar på motion angående införande av resegarantin inom
färdtjänsten
Kf 2003-01-27, § 24
Anmäles att en så lydande motion av Lars Johnsson remitterats till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden:
”Som förtroendevald har jag vid flera tillfällen blivit kontaktad av kommuninvånare som uttryckt missnöje med hur
färdtjänsten fungerar. Kritiken handlar ibland annat om förseningar, uteblivna resor, oacceptabelt långa restider samt
dålig lokalkännedom hos beställningspersonalen vilket i sin
tur medför missförstånd beträffande avreseort och resmål.
Kritik av samma slag förekommer också påfallande ofta i
massmedia.
Ett sätt att komma tillrätta med bristerna kan vara att införa
en resegaranti. Resegarantin kan t.ex. utformas så att vid
mer än 15 minuters försening har färdtjänstresenären rätt
att på operatörens bekostnad själv ombesörja sin resa. t.ex.
genom ”vanlig” taxi.
Syftet med en resegaranti är både att stärka den enskilde
färdtjänsttagarens ställning och att framtvinga förbättringar
hos operatören.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar om att utreda förutsättningarna för införande av en resegaranti inom färdtjänsten.”
______
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Ks au 2004-05-25, § 188
Omsorgsnämnden har enligt § 61/2004 föreslagit att motionen avslås genom att inte utreda förutsättningarna för införande av resegaranti inom färdtjänsten.
Bo-Anders Thornberg tillstyrker motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på avslagsförslaget och finner det bifallet.
Bo-Anders Thornberg begär votering.
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 genom att inte utreda förutsättningarna
för införande av en resegaranti inom färdtjänsten.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
KS 2004-06-16, § 86
Bo-Anders Thornberg yrkar att kommunstyrelsen skall tillstyrka motionen.
Ordföranden ställer proposition dels Bo-Anders Thornbergs
yrkande och dels på arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
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KS § 86 forts
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder
Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, 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,
John Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för
Bo-Anders Thornbergs yrkande.
______
Kf 2004-08-30, § 114
Lars Johnsson, John Bruun och Christer Caesar yrkar bifall
till motionen.
Rolf Delcomyn och Kerstin Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och dels bifall till
motionen och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen genom att inte utreda förutsättningarna
för införande av en resegaranti inom färdtjänsten.
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Kf § forts § 114
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för yrkandet om
bifall till motionen.
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Dnr 2004.337

253

Angående försäljning av del av Hässleholm Finja Mölleröd
2:9, byggnaderna 26 och 134
Ks au 2004-06-02, § 202
Exploateringsavdelningen har träffat överenskommelse med
Röinge Mekaniska AB avseende bolagets förvärv av byggnader och mark inom Hässleholms Garnison.
Köparen bedriver f.n., med stöd av gällande hyresavtal, sin
verksamhet i de för försäljning föreslagna byggnaderna.
Årshyra utgår med 55 000 kronor exkl.drift.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överlåtelse av byggnaderna nr 26 och 134 på
fastigheten Hässleholm Finja Mölleröd 2:9 till Röinge Mekaniska AB för 1 210 000 kronor.
______
KS 2004-06-16, § 91
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna överlåtelse av del av Hässleholm Finja Mölleröd 2:9 till Röinge Mekaniska AB för 1 210 000 kronor och
enligt upprättat köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
överlåtelsehandlingarna.
______
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Kf 2004-08-30, § 115
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överlåtelse av del av Hässleholm Finja Mölleröd 2:9 till Röinge Mekaniska AB för 1 210 000 kronor och
enligt upprättat köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
överlåtelsehandlingarna.

Beslut till
Explavd
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Dnr 2004.319

316

Taxa för uttag av parkeringsavgifter
Ks au 2004-06-02, § 204
Tekniska nämnden föreslår enligt § 40/2004 ändrad taxa för
uttag av parkeringsavgifter, vilket ordföranden bifaller.
Bo-Anders Thornberg yrkar att inom zon 1 ska p-skivor utan
avgift användas.
Ordföranden ställer proposition på dels tekniska nämndens
förslag till parkeringsavgifter bifallet av ordföranden och
dels Bo-Anders Thornbergs yrkande om p-skivor och finner
ordförandens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
tekniska nämndens förslag till höjd p-avgift röstar ja. Den
som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande om p-skiva röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
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Ks au § 204 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för uttag av parkeringsavgifter att gälla
fr.o.m. 2004-07-01.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
KS 2004-06-16, § 92
John Bruun yrkar att kommunstyrelsen skall avslå förslaget.
Bo-Anders Thornberg yrkar att inom zon 1 ska p-skiva utan
avgift användas.
Lars-Göran Wiberg yrkar att tekniska nämndens ram för
2005 skall minskas med belopp motsvarande de ökade intäkterna.
Ordföranden ställer först proposition på dels John Bruuns
yrkande och dels arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Bo-Anders
Thornbergs yrkande och finner detta avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som avslår
Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar ja. Den som stöder
Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
10 ja-röster, 4 nej-röster avges och 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk, Christer Caesar,
Robin Gustavsson och Bengt Andersson.
Justering
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KS § 92 forts
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth och Torsten Ising.
Följande avstår från att rösta: John Bruun.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Lars-Göran Wibergs tilläggsyrkande och finner detta bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
Lars-Göran Wibergs tilläggsyrkande röstar ja. Den som inte
stöder Lars-Göran Wibergs tilläggsyrkande röstar nej.”
8 ja-röster, 2 nej-röster avges och 5 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim,
Lennart Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby,
Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Christer Caesar och Robin Gustavsson.
Följande avstår från att rösta: Bo-Anders Thornberg,
Pär Palmgren, Douglas Roth, John Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för uttag av parkeringsavgifter att gälla
fr.o.m. 2004-07-01, samt
att tekniska nämndens ram för 2005 skall minskas med belopp motsvarande de ökade intäkterna.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig mot beslutet.
______
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Kf 2004-08-30, § 116
I kommunfullmäktige yrkar Bo-Anders Thornberg att p-skiva
skall användas i zon 1 och att parkeringen skall vara kostnadsfri. I detta instämmer Rolf Tronäss och John Bruun.
Pär Palmgren yrkar bifall till yrkandet med kompletteringen
att p-skiva skall användas även i zon 2.
Bengt Andersson yrkar att beslutet skall vara ”att fastställa
taxa för uttag av parkeringsavgifter att gälla fr.o.m.
2004-10-01.” I detta instämmer Christer Caesar och Lars
Olsson.
Proposition beträffande 1:a att-satsen:
Ordföranden ställer på 1:a att-satsen proposition på dels
kommunstyrelsens förslag med Bengt Anderssons förslag till
ändring och dels Bo-Anders Thornbergs m. fl. yrkande om
att använda p-skiva och finner kommunstyrelsens förslag
bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar på BoAnders Thornbergs m. fl. yrkande om p-skiva röstar nej”.
41 ja-röster och 19 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 116).
Proposition beträffande 2:a att-satsen:
Ordföranden ställer slutligen beträffande 2:a att-satsen proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Bengt
Anderssons yrkande om att den skall tas bort och finner att
Bengt Anderssons yrkande bifallits.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för uttag av parkeringsavgifter att gälla
fr.o.m. 2004-10-01.
.
Beslut till
Kommunal författningssamling
Tekniska nämnden
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Dnr 2004.319

316

Taxa för felparkeringsavgifter
Ks au 2004-06-02, § 205
Tekniska nämnden föreslås enligt § 40/2004 att avgifterna
för felparkering ska höjas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa felparkeringsavgifter att gälla fr.o.m.
2004-07-01.
______
KS 2004-06-16, § 93
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-08-30, § 117
I kommunfullmäktige yrkar Bengt Andersson att taxan skall
gälla fr.o.m. 2004-10-01.
Johan Berglund yrkar bifall till taxan med ändringen att avgiften för att felaktigt parkera på handikapparkering skall
vara 1 000 kronor.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag till taxa med Bengt Anderssons yrkande beträffande
att taxan skall gälla från 2004-10-01 och dels Johan Berglunds yrkande och finner kommunstyrelsens förslag med
Bengt Anderssons ändringyrkande bifallet.
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Kf § 117 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för felparkeringsavgifter att gälla fr.o.m.
2004-10-01.

Beslut till
Kommunal författningssamling
Tekniska nämnden
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Dnr 2004.393

012

Preliminära övergripande mål 2005
KS 2004-06-16, § 99
Ett preliminärt förslag till kommunens övergripande mål för
2005 har framtagits.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upprättat preliminärt förslag till övergripande måldokument skall utgöra underlag för budgetarbetet för 2005.
______
Kf 2004-08-30, § 118
Bengt Andersson yrkar att ärendet skall behandlas först i
samband med budgetsammanträdet i oktober.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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Dnr 2004.207

706

Taxa för besöksavgift vid familjerådgivningen
Ks au 2004-04-14, § 130
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa
taxa för avgift för besök vid familjerådgivningen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för besöksavgift vid familjerådgivningen.
______
./. Taxa
KS 2004-05-05, § 59
Christer Caesar yrkar att punkt 4 i taxan skall tas bort.
Robin Gustavsson instämmer i detta.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss på ärendet.
I detta instämmer Bengt Andersson.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för en beskrivning av administrationen av avgifterna samt intäkternas storlek och användning.
______
KS 2004-08-04, § 102
Socialkontoret har återkommit och redovisat administrationen av avgiften.
Christer Caesar yrkar att punkt 4 i taxan ska tas bort.
Justering
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Ks § 102 forts
Bo-Anders Thornberg och Robin Gustavsson yrkar avslag på
taxan.
Robin Gustavsson yrkar i andra hand bifall till Christer
Caesars yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på dels bifall och dels
avslag på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
au:s förslag röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar
nej.
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Alf Nilsson, Rune Stensby, Lars-Göran Wiberg,
Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Urban Widmark, Christer Caesar, Robin Gustavsson, John
Bruun och Torsten Ising.
Därefter ställer ordförande proposition på om punkt 4 skall
vara med i taxan eller inte och finner att den skall vara
kvar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att fastställa taxa för besöksavgift vid familjerådgivningen
att gälla fr.o.m. 2004-09-01.
Moderata samlingspartiets, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för respektive yrkanden.
______
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Kf 2004-08-30, § 119
Yrkanden i kommunfullmäktige
Gunnel Persson, Lars Olsson och Per-Åke Purk yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till taxa.
Karin Axelsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag
och yrkar istället att avgiften skall debiteras per samtal.
John Bruun yrkar avslag på höjningen.
Christer Caesar yrkar i första hand avslag på kommunstyrelsens förslag och i andra hand att punkt 4 i taxan skall tas
bort.
Torsten Ising yrkar bifall till taxan med ändringen att punkt
4 skall tas bort. Han yrkar även att taxan skall gälla från
2004-10-01.
Birgitta Tuvesson yrkar återremiss av ärendet.
Propositioner 1-4
Först ställer ordföranden proposition på om ärendet skall
avgöras idag eller återremitteras och finner att det skall avgöras idag.
På punkterna 1 och 3 i taxan ställer ordföranden proposition
på dels kommunstyrelsens förslag och dels Karin Axelssons
yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
På punkt 2 i taxan beträffande ikraftträdande ställer ordföranden proposition på dels kommunstyrelsens förslag om
införandetidpunkten 2004-09-01 och dels Torsten Isings
yrkande om 2004-10-01 och finner 2004-09-01 bifallet.
På punkt 4 i taxan ställer ordföranden proposition på dels
kommunstyrelsens förslag och dels Christer Caesars och
Torsten Isings förslag och finner kommunstyrelsens förslag
bifallet.

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-30

Sid
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Kf § 119 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för besöksavgift vid familjerådgivningen
att gälla fr.o.m. 2004-09-01.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för sina respektive
yrkanden.

Beslut till
Kommunal författningssamling
Socialnämnden

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.362

041

Omdisponering av medel avseende hyra Norra Station
Ks au 2004-06-16, § 211
När budgeten för Norra Station beslutades tillfördes kommunledningskontoret alla medel för hyran och sin verksamhet i Norra Station. Dessa medel överfördes sedermera till
arbetsmarknad och kompetensutveckling.
Arbetsmarknad och kompetensutveckling har kommit fram
till att de är överkompenserade med 3 836 000 kronor.
Ekonomikontoret har konstaterat att tekniska nämnden behöver ett tillskott på 3 083 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 3 083 000 kronor från kommunstyrelsen
(arbetsmarknad och kompetensutveckling) till tekniska
nämnden,
att dra in 753 000 kronor från kommunstyrelsen (arbetsmarknad och kompetensutveckling) och tillföra detta till
kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov, samt
att motsvarande reglering skall ske i ramarna för 2005.
______
KS 2004-08-04, § 104
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-30

Sid
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Kf 2004-08-30, 120
Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 3 083 000 kronor från kommunstyrelsen
(arbetsmarknad och kompetensutveckling) till tekniska
nämnden,
att dra in 753 000 kronor från kommunstyrelsen (arbetsmarknad och kompetensutveckling) och tillföra detta till
kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov, samt
att motsvarande reglering skall ske i ramarna för 2005.

Beslut till
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling
Tekniska kontoret

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.231

041

Anhållan om kompensation för ökade hyres- och städkostnader
Ks au 2004-06-16, § 212
Barn- och utbildningsnämnden anhåller enligt beslut §
30/2004 och efter justering av barn- och utbildningsförvaltningen om kompensation för ökade hyres- och städkostnader med 2 036 000 kronor.
Därmed skall tidigare anslag om 2 782 000 kronor justeras
och 746 000 kronor återtas.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att reglera den tidigare för höga hyres- och städkostnadskompensationen med en minskning av barn- och utbildningsnämndens ram på 746 000 kronor,
att de 746 000 kronor tillförs kommunstyrelsens konto för
oförutsedda behov, samt
att motsvarande reglering skall ske i ramarna för 2005.
______
KS 2004-08-04, § 105
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-30

Sid
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Kf 2004-08-30, § 121
Kommunfullmäktige beslutar
att reglera den tidigare för höga hyres- och städkostnadskompensationen med en minskning av barn- och utbildningsnämndens ram på 746 000 kronor,
att 746 000 kronor tillförs kommunstyrelsens konto för
oförutsedda behov, samt
att motsvarande reglering skall ske i ramarna för 2005.

Beslut till
BUN
TN
Ek

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.452

258

Angående utnyttjande av option för förvärv av kulturhuset
Ks au 2004-08-04, § 268
Kulturhuset byggdes under tiden 1998-2000 för en sammanlagd investeringsutgift på 153 424 000 kronor. Kommanditbolaget Hedera Hässleholm (numera LB Kiel Färgaren
KB) äger fastigheten och var byggherre. Kommanditbolagets
delägare är kommunen med Hedera Hässleholm AB (numera
LB Kiel Färgaren AB) som komplementär.
Kommunen hyr hela fastigheten av kommanditbolaget för
10 – 10,7 miljoner kronor per år under en 35-årsperiod
fr.o.m. 2000-09-30.
Anmälan att utnyttja optionsrätten skall ske fyra respektive
nio år efter hyresstart dvs i det fall optionen skall utnyttjas
per 2005-10-02 senast 2004-09-30.
Öhrlings har biträtt kommunen genom att granska avtalen
och utreda köpeskilling och eventuella skattekonsekvenser.
Olika alternativa ägarkonstruktioner redovisas. Kommunen
behöver dock inte i nuläget ta ställning till konstruktionen.
Hyran beräknas minska med ca 1,5 %.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att utnyttja optionsrätten att förvärva komplementärsandelen i LB Kiel Färgaren KB per 2005-10-02,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar,

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-30

Sid
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Ks au § 268 forts
att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag om
framtida ägande av kulturhusfastigheten
att uppdra åt tekniska nämnden att säga upp Peab Sverige
AB:s/Peab Projektutveckling AB:s hyresavtal och sluta direktavtal med berörda hyresgäster, samt
att uppdra åt budgetberedningen att beakta konsekvenserna
i budget 2005 och flerårsplan 2006-2007.
______
KS 2004-08-04, § 110
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-08-30, § 122
Kommunfullmäktige beslutar
att utnyttja optionsrätten att förvärva komplementärsandelen i LB Kiel Färgaren KB per 2005-10-02,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar,
att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag om
framtida ägande av kulturhusfastigheten
att uppdra åt tekniska nämnden att säga upp Peab Sverige
AB:s/Peab Projektutveckling AB:s hyresavtal och sluta direktavtal med berörda hyresgäster, samt
att uppdra åt budgetberedningen att beakta konsekvenserna
i budget 2005 och flerårsplan 2006-2007.
Beslut till
Budgetber
TN
klk

Justering

TN
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HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.299

106

Bildande av bolag för kommunala försäkringar
Ks au 2004-08-04, § 269
Ks au har 2004-05-12, § 178, meddelat kommunförbundet i
Skåne att Hässleholms kommun är positiv till fortsatt arbete
med bildandet av bolag för kommunala försäkringar.
Kommunförbundet har nu återkommit med en formellt bindande inbjudan att delta i bolaget. Alla Skånes kommuner,
utom Malmö, har förklarat sig positiva till förslaget. Man avser nu att gå vidare med en ansökan om koncession hos Finansinspektionen. Bolaget, med arbetsnamnet Kommunförsäkringar Syd AB, föreslås bildas fr.o.m. 2005-01-01. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 55,3 miljoner kronor
varav Hässleholm föreslås satsa 2 341 776 kronor (48 kronor/invånare).
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att Hässleholms kommun skall delta i bildandet av bolag för
kommunala försäkringar, samt
att aktiekapitalet på 2 341 776 kronor skall finansieras ur
kommunens rörelsekapital.
______
KS 2004-08-04, § 111
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-30

Sid
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Kf 2004-08-30, § 123
I kommunfullmäktige yrkar Zidon Kristensson, Bo-Anders
Thornberg, John Bruun, Lars Olsson och Torsten Ising bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Hässleholms kommun skall delta i bildandet av bolag för
kommunala försäkringar, samt
att aktiekapitalet på 2 341 776 kronor skall finansieras ur
kommunens rörelsekapital.

Beslut till
Kommunförbundet
Ek

Justering
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HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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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.
______
Kf 2004-06-01, § 88
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
Kf 2004-06-21, § 107
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Justering
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HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-30

Sid
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Kf 2004-08-30, § 124
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i tekniska nämnden utse Urban Widmark,
m, Magnetvägen 19, 281 51 Hässleholm.

Beslut till
Tn
UW
Pk
Troman

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.445

102

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Kf 2004-08-30, § 125
Bodil Gustafsson Larsson, v, har avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Beslut till
Lst (brev)

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.445

102

Val av ledamot i socialnämnden
Kf 2004-08-30, § 126
Bodil Gustafsson Larsson, v, har avsagt sig uppdraget som
ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______

Beslut till
Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.445

102

Huvudman i Vinslövs sparbank
Kf 2004-08-30, § 127
Bodil Gustafsson Larsson, v, har avsagt sig uppdraget som
huvudman i Vinslövs sparbank.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______

Beslut till
Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.444

102

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Kf 2004-08-30, § 128
Nils Oscarsson, fv, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära sammanräkning.

Beslut till
Lst (brev)

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.446

102

Val av ledamot i byggnadsnämnden
Kf 2004-08-30, § 129
Nils Oscarsson, fv, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen,
att till ledamot i byggnadsnämnden utse Åke Nilsson, fv,
Hörja 5063, 282 94 Hörja, samt
att till ersättare i byggnadsnämnden utse Lilian Nilsson, fv,
Hörja 5063, 282 94 Hörja.

Beslut till
ÅN
LN
Bn
Pk
Troman

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.486

101

Interpellation angående utförsäljning av delar av övningsfältet
Kf 2004-08-30, § 130
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Utförsäljning av skogs- och åkermark har påbörjats.
Utförsäljningen ger upphov till bland annat följande frågeställningar:
1. Vilka ytterligare områden kan komma ifråga för försäljning?
2. Kommer anbudsförfarande att tillämpas?
3. Kommer fastigheterna att värderas inför en ev. försäljning?”
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde.

Beslut till

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-08-30
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Dnr 2004.487

101

Interpellation angående företagsamma Hässleholm
Kf 2004-08-30, § 131
Kjerstin Ulfvik Jonasson medges ställa denna interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Ju fler företag i Hässleholm, desto större möjlighet att
skapa en trivsam, välmående kommun. Detta borde våra
styrande politiker och de tjänstemän som politikerna styr,
vara väl medvetna om.
Den revision av Hässleholms kommuns näringslivsverksamhet som våra revisorer har låtit Öhrlings Price Waterhouse
Coopers och Komrev göra är en bister läsning. Man konstaterar, att något aktivt arbete för att locka hit enskilda företag inte bedrivs! Industrimark finns, men står osåld, förmodat behov av logistiksatsningar har inte motsvarats av tillräcklig efterfrågan! Den s k Lotsen är fortfarande inte särskilt utnyttjad av företagen – totalt 13 ärenden har hanterats 2003! Informationen fungerar inte alltid mellan de enheter som jobbar med näringslivsfrågor. Upphandlingen av
omdebatterade konsulttjänsten på Garnisonen har inte
skötts korrekt. (Kostnad 2003 ca 1,1 miljoner kr).
Den 23 sidor långa rapporten delgavs kommunstyrelsen på
vårkanten. Rapporten föranledde en kommentar av vår
kanslichef, som med fem-sex meningar på en halv A4-sida
redogör för vilka administrativa åtgärder som bör vidtas.
Kommunstyrelsen tog yttrandet som sitt svar på den rapport, som i stora delar dömde ut den splittrade näringslivsverksamheten. Någon ytterligare åtgärd har jag inte kunnat
spåra!
Jag citerar konkurrenskommissionens chefsjurist Pär Cronhult, granskare av kommunens upphandlingsrutiner, som
säger. ”…man tar sig för pannan…”!

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-30

Sid
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Kf § 131 forts
Den årliga undersökningen som görs av företagsklimatet i
landet visar tyvärr också dåliga siffror. Hässleholm rankades
2002 som nr 89 på listan. För 2003 rankas vi som nr 118, vi
har alltså tappat 29 placeringar! Detta resultat är också en
varning!
Ovanstående förklarar i viss mån att småföretag som försöker etablera sig i kommunen så småningom ger upp. Sedan
ett år tillbaka har KMLM, Krogshults Maskinstation, försökt
få hjälp med sin etablering. I nuläget är bolaget knutet till
Kristianstads kommun, men verksamheten bedrivs i stort i
Hässleholm. Det senaste av Dig, Bengt, redovisade beskedet i Norra Skåne, var löftet att KMLM ”får vara kvar så
länge man vill” – på mark som köpts upp av kommunen p g
a schabbel med planarbeten. Antiklimax har härefter uppnåtts, då Ditt skickebud på exploateringsavdelningen meddelat, att ”Bengt menade nog inte riktigt så”! I nästa andetag erbjuder han ett hyresavtal på ytterligare max 1½ år!
Är det Nimby som gäller (Läs SCB:s rapport nr 21, ”Väljare”
skriven av Sören Holmberg)?
Ett expanderade företag, som är berett flytta hit, som har
ett tjugotal anställda och omsätter ca 20 miljoner vill naturligtvis själv äga marken för att kunna planera för framtiden.
Men –framför allt vill man känna sig välkommen!
För ca 14 dagar sedan poppade ett nytt företagsärende upp,
med krav på mark och service i en helt annan dimension –
och det blir ”Sesam, öppna Dig”.
När mäktiga intressen – Ballingslöv AB – knackar på dörren
bugar man sig! Man asfalterar, bygger parkeringar, nya vägar m m för ett antal miljoner. Och snabbt går det! Nästa
fullmäktigesammanträde tar vi ställning till vad ”Hässleholms kommun ombesörjer och bekostar: punkterna a) till
g)”.
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-30

Sid
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Kf § 131 forts
Frågor till Bengt:
1. Är Du beredd att offentligt informera och diskutera revisorernas näringslivsrapport tillsammans med företagare,
politiker och ansvariga tjänstemän?
2. Är Du beredd att samla ihop resurserna och vässa kommunens policy med god service och snabba beslut även till
småföretagare, helt i enlighet med revisorernas rapport?
Det handlar säkert inte om att anställa fler tjänstemän.
Mina frågor är motiverade av att jag känner den värld Du
står utanför – den lille företagarens kamp för överlevnad
och önskan om åtminstone en positiv attityd från kommunen.”
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde.

Beslut till

Justering
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HT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-08-30

Sid
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Anmälningar
Kf 2004-08-30,§ 132
Dnr 2004.414
214
Beslut från länsstyrelsen angående prövning enligt 12 kapitlet 1 § plan- och bygglagen.
Margareta Axelsson tackar för uppvaktningen på sin högtidsdag.

Justering

TN

JÖ

HT

Utdraget bestyrkes

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
Madlén Sjögardh, m
Agneta Söderberg, s
Hans Wendel, v
Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, 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
Gunnel Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Leif Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Sven-Inge Persson, s
Lena Wallentheim, s
Lars-Ivar Ericson, 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
Christer Stensson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Per-Gunnar Andersson, 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
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