SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29
Plats och tid

1

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.15

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal §§ 161-170, Eskil Engström §§ 171-177, Lars Olsson, Willy
Ohlsson, Sonje Björck, John Bruun, Madlén Sjögaard, Barbro Fredman, Hans Wendel, Lennart
Westdahl, Christer Caesar, Douglas Roth, Kerstin Andersson, Gunnel Persson, Christer Stensson,
Kjerstin Ulfvik Jonasson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Karin Axelsson, Ingrid
Nyman, Robin Gustavsson, Stig Hansson, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke
Purk, Kerstin Rittbo, Rolf Persson, Lena Wallentheim, Gösta Johansson, Eva-Marie Lidén §§, 161170, Gunnel Gustavsson §§ 171-177, Connie Asterman, Lars Lindbeck, Johan Berglund, Christer
Welinder §§ 161-168, Per-Ingvar Önnevik §§ 169-177, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson §§ 161-170, Inger Johansson §§ 171-177, Anita Peterson, Lars Johnsson,
Rolf Delcomyn, Helene Sigfridsson §§ 161-169, Hans Tosteberg, Margareta Axelsson §§ 161-170,
Christina Hofvander §§ 171-177, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss,
Ingrid Jägerhed, Per-Gunnar Andersson, Sol-Britt Erlandsson, Lena Axelsson, Lars Arvidsson,
Anita Johannesson och Zidon Kristensson.
Ersättare
Övriga deltagande

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

Utses att justera
Ersättare

Leif Jannerstig och Lena Axelsson
Bengt Andersson och Bo-Anders Thornberg

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2004-12-09, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Paragrafer 161-177

Ordförande

Tommy Nilsson

Arne Elowson
ordf § 171

Justerare

Leif Jannerstig

Lena Axelsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2004-11-29

Anslagsdatum

2004-12-09

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering

TN

LJ

LA

Anslagets nedtagande 2005-01-03

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-11-29

Sid

2

Ersättare
Roland Persson, Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Sven-Inge Persson, Per-Ingvar Önnevik,
Christina Hofvander, Sven Jönsson, Helena Malje, Bengt Troedsson, Bo-Anders Friberg, Urban
Widmark, Jörgen Johansson, Inger Johansson, Dan Lindau, Birger Ohlsson, Eskil Engström,
Gunnel Gustavsson, Bengt-Arne Nilsson, Anna Gustavsson, Joakim Wendel, Lisbeth Jönsson,
Niklas Grundström, Richard Aagren och Camilla Björck.

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-11-29

Information om Qpoolen-projektet
Fritidschef Eje Johansson informerar om Qpoolen.

Beslut till

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

Sid

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29

4

Dnr 2004.663

101

Fråga angående Silviaskolans eventuella flyttning
Kf 2004-11-29, § 161
Kerstin Rittbo medges ställa denna fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson:
”I den riksomfattande tidningen Auris som riktar sig till hörselskadade, har du svarat på en fråga angående Silviaskolans eventuella flyttning. Du har svarat att vi har många anställda experter på installationer av hörselhjälpmedel.
Frågan:
Vilka är dessa experter? Är det samma experter som har
varit till hjälp i kulturhuset?”
Willy Ohlsson besvarar frågan.
Kerstin Rittbo tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29

5

Dnr 2004.674

101

Fråga angående kulturnämndens stora budgetunderskott
avseende Hovdala
Kf 2004-11-29, § 162
Douglas Roth medges ställa denna fråga till kulturnämndens
ordförande Anders Åström:
”Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet uppgav kulturchefen Margaretha Eriksson att underskottet beträffande
Hovdalaverksamheten till största delen bestod av för höga
personalkostnader. Kulturchefen kunde dock inte uppge
huruvida den politiska ledningen kände till anställningsförhållandena på Hovdala.
Med anledning härav ställer jag nedanstående frågor till
kulturnämndens ordförande Anders Åström (s).
1. Har anställningar och anställningsvillkor beslutats utom
din kännedom?
2. Görs ingen löpande uppföljning av personalkostnaderna?
3. Anser du att mot bakgrund av det inträffade att
internkontrollen inom kulturnämnden är tillfredsställande?”
Anders Åström besvarar frågan.
Douglas Roth tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29

6

Dnr 2004.675

101

Fråga angående renovering av ishallen i Tyrs hov
Kf 2004-11-29, § 163
Kjerstin Ulfvik Jonasson medges ställa denna fråga till fritidsnämndens ordförande:
”Fritidsförvaltningen och tekniska kontoret tillsammans med
representant för Tyrs hov har haft åtskilliga sammankomster för att planera genomförandet. Tiden är bestämd att bli
från februari fram till juni.
Presidiet har varit informerad i frågan. Det har däremot inte
fritidsnämndens ledamöter varit. Inte ens vid senaste sammanträdet i förra veckan informerades nämnden, trots att
renoveringen varit ute på anbud den senaste månaden.
Sista dag för anbudsgivning idag, 26 nov.
Förutom alla spekulationer om TSOS och HHK och division
1-spel, blir det barn- och ungdomsverksamheten som drabbas hårdast.
Varför har inte planeringen inletts med ett samråd med
samtliga intressenter, dvs även Hässleholms Hockeyklubb,
som plötsligt, mitt i säsongen, får besked att man får ”hyresgäster” i hallen.”
Ingrid Nyman besvarar frågan.
Kjerstin Ulfvik Jonasson tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29
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Dnr 2004.526

049

Fakturerings- och kravpolicy – komplettering med påminnelseersättning
Ks au 2004-10-06, § 304
Ett nytt förslag på fakturerings- och kravpolicy är framtagen
för att kommunen ska kunna ta ut påminnelseersättning av
sina kunder vid påminnelse om betalning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta den reviderade fakturerings- och kravpolicyn att
gälla fr.o.m. 2005-01-01, samt
att följande lydelse ska intagas i nedanstående taxor
”Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras.”
Taxa
F1
F3
F5
F8
F11
F12
F16
F18

Paragraf
§7
§ 1.6
§ 3.3
§ 2.5
§4
§4
§9
§3

att samma lydelse om påminnelseersättning ska införas i
kommunens övriga taxor.
______

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29

8

KS 2004-10-27, § 128
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-11-29, § 164
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den reviderade fakturerings- och kravpolicyn att
gälla fr.o.m. 2005-01-01, samt
att följande lydelse ska intagas i nedanstående taxor
”Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras.”
Taxa
F1
F3
F5
F8
F11
F12
F16
F18

Paragraf
§7
§ 1.6
§ 3.3
§ 2.5
§4
§4
§9
§3

att samma lydelse om påminnelseersättning ska införas i
kommunens övriga taxor.

Beslut till
Kommunal författningssamling + ändra taxorna
Samtliga förvaltningar för översyn av sina taxor

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29

9

Dnr 2004.519

253

Anbudsförsäljning av Hässleholm Järpen 1, Bjärnum
Ks au 2004-10-06, § 313
Exploateringsavdelningen har infordrat anbud på försäljning
av fastigheten Hässleholm Järpen 1, Bjärnum.
Vid anbudstidens utgång, 2004-09-09, var sju anbud inkomna. Högsta anbud, 1 725 000 kronor, har avlämnats av
Gert Johansson, Karlavägen 9, 280 23 HÄSTVEDA.
Järpen 1 har följande data:
Adress:
Ringvägen 22, Mossvägen 22
Taxeringsvärde:
1 432 000 kronor
Markareal:
3 515 kvm
Antal byggnader:
2, varav 1 med källarplan
Antal lägenheter:
7
Total lägenhetsyta: 496 kvm
Kontrakt har upprättats med Gert Johansson.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheten Hässleholm Järpen 1 till Gert
Johansson, Karlavägen 9, Hästveda, för en köpeskilling om
1 725 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-11-29

Sid

10

KS 2004-10-27, § 131
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-11-29, § 165
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheten Hässleholm Järpen 1 till Gert Johansson, Karlavägen 9, Hästveda, för en köpeskilling om
1 725 000 kronor, och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29
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Dnr 2004.545

059

Upphandlingspolicy
Ks au 2004-10-20, § 328
Ekonomikontoret har reviderat gällande inköpspolicy samt
riktlinjer för upphandling för Hässleholms kommun.
•
•
•
•

Namnet ändras från Inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling till Upphandlingspolicy.
Policyn inkluderar utöver varor och tjänster även
entreprenader.
I 10.1 höjs gränserna för direktupphandling från 2 till 3
basbelopp avseende varor och från 3 till 5 basbelopp avseende entreprenader och tjänster.
13 Skyldigheter efter kontraktsskrivning utgår och ersätts med Upplysning om beslut innan kontraktsskrivning
som skall vara i linje med infört lagförslag angående tilldelningsbeslut.

Policyn har lämnats till Hässleholms kommuns revisorer och
tekniska kontoret för kommentarer. Inkomna synpunkter
har beaktats i den reviderade policyn.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upphandlingspolicy att gälla fr.o.m.
2005-01-01.
______

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-11-29

Sid

12

KS 2004-10-27, § 135
Christer Caesar yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2004-11-29, § 166
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upphandlingspolicy att gälla fr.o.m.
2005-01-01.

Beslut till
Ekonomikontoret
Kommunal författningssamling

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29

13

Dnr 2004.544

253

Försäljning av fastigheterna Hermes 3 (del av), Ladusvalan
3, Ladusvalan 4, Måsen 1 i Vinslöv, samt Vannaröd 51:4 och
Vannaröd 51:21 i Sösdala, samt borgen
Ks au 2004-10-20, § 332
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till köpeavtal för försäljning av fastigheter till Hässleholmsbyggen AB, med en total köpeskilling om 20 000 000
kronor.
Följande fastigheter säljs:
Namn

Antal lgh

Hermes 3,
10
del av
Vannaröd
20
51:21
Vannaröd
8
51:4
Ladusvalan 3 10
Ladusvalan 4 20
Måsen 1
10
Summa

78

Bokfört värde

Taxeringsvärde

4 511 144 kr

1 879 000 kr

7 200 890 kr

2 581 000 kr

3 758 651 kr

1 265 000 kr

1 692 500 kr
263 400 kr
2 257 400 kr

1 420 000 kr
2 396 000 kr
1 472 000 kr

19 683 985 kr

11 013 000 kr

För samtliga i försäljningen ingående lägenheter har i förslag till köpeavtal intagits bestämmelse om kommunal anvisningsrätt.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att försälja Hermes 3 (del av), Ladusvalan 3, Ladusvalan 4,
Måsen 1 i Vinslöv, samt Vannaröd 51:4 och Vannaröd 51:21
i Sösdala till Hässleholmsbyggen AB, för en total köpeskilling
om 20 000 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat
förslag till köpeavtal,
Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-11-29

Sid
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Ks au § 332 forts
att besluta att till Hässleholmsbyggen AB ställa kommunal
borgen för den föreslagna köpeskillingen om 20 000 000
kronor, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______
KS 2004-10-27, § 136
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att försälja Hermes 3 (del av), Ladusvalan 3, Ladusvalan 4,
Måsen 1 i Vinslöv, samt Vannaröd 51:4 och Vannaröd 51:21
i Sösdala till Hässleholmsbyggen AB, för en total köpeskilling
om 20 000 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat
förslag till köpeavtal,
att besluta att för Hässleholmsbyggen AB ställa kommunal
borgen såsom för egen skuld för den föreslagna köpeskillingen om 20 000 000 kronor, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______
Kf 2004-11-29, § 167
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheterna Hermes 3 (del av), Ladusvalan 3,
Ladusvalan 4, Måsen 1 i Vinslöv, samt Vannaröd 51:4 och
Vannaröd 51:21 i Sösdala till Hässleholmsbyggen AB, för en
total köpeskilling om 20 000 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal,
att besluta att för Hässleholmsbyggen AB ställa kommunal
borgen såsom för egen skuld för den föreslagna köpeskillingen om 20 000 000 kronor, samt
Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-11-29

Sid

15

Kf § 167 forts
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29
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Dnr 2004.591

042

Budgetuppföljning per 2004-09-30
KS 2004-10-27, § 141
Budgetuppföljning per 2004-09-30 har upprättats.
Bo-Anders Thornberg yrkar att kulturnämnden ska för
kommunstyrelsen förklara prognostiserad budgetavvikelse
och åtgärder som avses vidtas.
Lena Wallentheim föreslår istället att i kommande översyn
av ekonomiuppföljning ska frågan om förklaringar beträffande avvikelse i budgetuppföljningar regleras.
Ordföranden finner efter ställda propositioner att kommunstyrelsen beslutat bifalla både Bo-Anders Thornbergs yrkande och Lena Wallentheims förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga uppföljningen till handlingarna,
att kulturnämnden ska för kommunstyrelsen förklara prognostiserad budgetavvikelse och åtgärder som avses vidtas,
samt
att i kommande översyn av ekonomiuppföljning ska frågan
om förklaringar beträffande avvikelse i budgetuppföljningar
regleras.
______

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-11-29

Sid

17

Kf 2004-11-29, § 168
Budgetuppföljning för kommunen inklusive bolagen per
2004-09-30 har upprättats.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga uppföljningen till handlingarna, samt
att i kommande översyn av ekonomiuppföljning ska frågan
om förklaringar beträffande avvikelse i budgetuppföljningar
regleras.

Beslut till
Samtliga nämnder
Samtliga bolag

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29

18

Dnr 2004.5005

253

Försäljning av del av Hässleholm Finja Mölleröd 2:9, byggnaderna nr 4, 12, 22 samt 135
KS 2004-10-27, § 142
Exploateringsavdelningen har träffat överenskommelse med
Fryktorget Fastighets AB genom vilket bolaget förvärvar
byggnader och mark inom Hässleholms Garnison.
Byggnaderna nr 4, 12, 22 samt 135 kommer enligt köparens intentioner samt kommande detaljplan att förädlas för
korttidsboende, fritidsaktiviteter, events m.m. Det kräver
stort underhåll, ombyggnader samt anpassningar på grund
av myndighetskrav. Överlåtelsen omfattar ca 6 700 kvm
byggnader samt ca 43 000 kvm mark.
Byggnaderna 4, 12 samt 135 är sedan 040401 uthyrda till
Stadshotellet i Hässleholm AB. Köparen övertager på tillträdesdagen kommunens rättigheter och skyldigeter enligt
gällande hyresavtal.
Av köpeskillingen om totalt 5 200 000 kronor utgör 700 000
kronor ersättning för av kommunen tidigare genomförd anpassning av fjärrvärmesystemet inom de aktuella byggnaderna.
För överlåtelsen föreslagna villkor framgår av upprättade
handlingar.

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-11-29

Sid
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KS § 142 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna med Fryktorget Fastighets AB upprättat avtal
om försäljning av del av Hässleholm Finja Mölleröd 2:9, inklusive byggnaderna 4, 12, 22 samt 135, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
handlingarna.
Per-Åke Purk deltar inte i beslutet.
______
Kf 2004-11-29, § 169
Per-Åke Purk yrkar återremiss för undersökning av fritidsnämnden om kommunen har behov av fastigheten.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras och finner att det skall avgöras
idag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns. ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera
ärendet röstar nej.” 58 ja-röster och tre nej-röster avges.
(Se bilaga Kf § 169).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna med Fryktorget Fastighets AB upprättat avtal
om försäljning av del av Hässleholm Finja Mölleröd 2:9, inklusive byggnaderna 4, 12, 22 samt 135, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
handlingarna.
Vänsterpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.
Beslut till
Kommunledningskontorets exploateringsavdelningen
Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29
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Dnr 2004.560

101

Interpellation om en utökning av PRIV-verksamheten
Kf 2004-10-25, § 157
Lars Arvidsson medges ställa denna interpellation till barnoch utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson:
”Dagens gymnasieskola genomlider en allvarlig kris. Många
elever från grundskolan kommer inte in på de nationella
programmen och av dem som kommer in är det allt för
många som inte klarar av att avsluta sin utbildning med
godkända betyg. Utbildningsminister Thomas Östros har
aviserat ökade medel till det individuella programmet. Inom
ramen för regelverket kan elever redan idag antas till PRIV.
PRIV är ett programinriktat individuellt program, speciellt
inriktat på de elever som inte kommer in på de nationella
programmen eftersom de inte uppfyller kraven på godkänt
betyg i svenska, engelska och matematik. I Hässleholms
kommun har man valt att vara mycket återhållsam med att
anta elever enligt PRIV. Är Du beredd att verka för att gymnasieskolorna i Hässleholm ska kunna utnyttja kommande
statsbidrag till en utökning av PRIV-verksamheten i vår
kommun?”
Willy Ohlsson besvarar interpellationen på nästa sammanträde.
______
Kf 2004-11-29, § 170
Willy Ohlsson lämnar följande svar:
”Den 1 juli 2006 ändras bestämmelserna i skollagen 5 kap §
4 b avseende det individuella programmet för elever som
påbörjar sin utbildning höstterminen 2006. Ändringen innebär att det individuella programmet skall ha en omfattning
som motsvarar heltidsstudier. Detta innebär att
Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2004-11-29

Sid

21

Kf § 170 forts
Ungdomscentrums verksamhet måste omstruktureras och
ett större antal elever integreras i gymnasieskolan i form av
PRIV. Ett antal modeller måste prövas som individintegrering i befintliga program, särskilda PRIV-grupper och individuella lösningar som kan omfatta delar av program i kombination med kompletterande grundskolestudier. Gymnasieskolan har i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder med
anledning av förändringarna i skollagen.
2006 tillförs kommunerna ett statsbidrag på 450 miljoner.
Bidraget är riktat till hela det individuella programmet som
också omfattar studier i kombination med lärlingsutbildning
och elever med speciella utbildningsbehov. Det är rimligt att
en del av de nya resurserna används till PRIV men barnoch utbildningsnämnden måste också ta hänsyn till andra
insatser som måste göras för övriga elevgrupper inom det
individuella programmet.”
I diskussionen deltar även John Bruun.
Lars Arvidsson tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

LJ

LA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2004-11-29

22

Dnr 2004.579

101

Interpellation angående skolelevers studiebesök vid koncentrationsläger
Kf 2004-10-25, § 158
Per-Åke Purk och Hans Wendel medges ställa denna interpellation till kommunalrådet Lars Olsson:
”Medel till resor för studiebesök vid koncentrationsläger för
8-9 klasserna i kommunen har tidigare administrerats av
BUN. Dessa medel har nu förts över till kommunstyrelsen
och i budgeten för år 2005 skall minst 800 tkr användas för
integrationsbefrämjande åtgärder som exempelvis vid skolors studiebesök vid koncentrationsläger.
Information som nått oss ger vid handen att flera klasser
som utarbetat bra projekt under innevarande termin fått besked att det inte längre finns några medel till dylika resor.
Tydligen föreligger här informationsbrist.
Vem ska informera våra elever om att dessa medel och
möjligheter i framtiden, eftersom skolan tydligen inte längre
anser det vara deras ansvarsområde.”
______
Kf 2004-11-29, § 171
Arne Elowson tjänstgör som ordförande.
Lars Olsson lämnar följande svar:
”Per-Åke Purk och Hans Wendel har lämnat en interpellation
om vem som ska informera våra elever om dessa medel och
möjligheter i framtiden, eftersom skolan tydligen inte längre
anser det vara deras ansvarsområde.
Mitt svar är följande:
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Kf § 171 forts
Arbetet med ”Projekt Medmänniska” påbörjades våren 2000.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari anmälde
undertecknad som fullmäktiges dåvarande ordförande i
samråd med gruppledarna att en arbetsgrupp skulle bildas.
Gruppen skulle förbereda aktiviteter i syfte att åstadkomma
en bred samling mot våld och främlingsfientlighet i samhället. Inom ramen för projektet beslöt kommunfullmäktige att
avsätta medel för att möjliggöra studieresor till koncentrationsläger för eleverna i åk 9.
Uppdraget om att genomföra resorna har alltså ursprungligen givits som ett uppdrag från Kommunfullmäktige och
administreras /genomförs helt inom BUF.
För genomförande har fullmäktige beslutat att ur anslaget
för integrationsbefrämjande åtgärder, som ligger hos kommunledningskontoret (Projekt Medmänniska) , finns möjlighet att avropa ett finansieringsbidrag för genomförandet.
Flera områden presenterar idag bra koncept för resorna med
såväl förberedelser som efterarbeten och med reskostnader
som ligger under 1000 kr/person. Då ersättningen som har
utbetalats är 1000 kronor per deltagare innebär det att
dessa skolor faktiskt skapat utrymme för övertidsersättning
m.m.
Det finns tyvärr också fortfarande – trots att tydlig information om avsikten med resan lämnats - exempel på resor
som lagts in nära skolavslutningen samt haft en längd och
ett program som medfört att den mera kan ses som en resa
med varierat syfte. Likaså har detta förhindrat uppföljande
arbete.
Eftersom resorna dessutom faller under lagen om offentlig
upphandling bör det vara möjligt att ytterligare pressa reskostnaden. Med bibehållen ersättning om 1000 kr per medföljande skapas på sätt möjlighet att minska belastningen
på skolornas egna konton.
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Kf § 171 forts
I budgetanvisningarna för 2005 är inte genomförandeuppdraget så distinkt angivet. Det är min uppfattning att fullmäktige ser koncentrationslägerresorna som angelägna. För
ändamålet finns pengar uttryckligen angivna i särskilda anvisningar för kommunledningskon-toret, vilket naturligtvis
även skall ses som en information till BUF, innebärande att
samma rutin som tidigare gäller för kommande verksamhetsår.”
Per-Åke Purk och Hans Wendel tackar för svaret.
I diskussionen deltar även Tommy Nilsson, Willy Ohlsson,
Bo-Anders Thornberg, Robin Gustavsson och John Bruun.
Tommy Nilsson återinträder som ordförande.

Beslut till

Justering
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Dnr 2004.661

101

Interpellation angående Silviaskolan
Kf 2004-11-29, § 172
Kerstin Rittbo medges ställa denna interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Det har framgått att det finns planer på att Silviaskolan
skall flyttas till Linnéskolan. Det är på grund av att elevantalet minskar och att Västerskolans elever skall flyttas till
Linnéskolan.
Sedan detta blev känt har enligt rektorn på Silviaskolan intill
dags datum bara en lokalpolitiker besökt skolan för att få
veta mer om deras verksamhet.
Frågor till Bengt Andersson:
1. Hur tänker ni lösa problemet med alla hörslingor som
måste finnas i väggarna och golven samt på skolgården?
2. Dessa barn som går i Silviaskolan är p.g.a. sina hörhjälpmedel känsliga för ljud, och det kan bli mycket buller
och skrik på en så pass stor skola som Linnéskolan inte
minst på skolgården. Hur löser man det problemet?
3. Har ni funderat på att bygga ut, kanske med hjälp av
statliga medel? Det är kö till Silviaskolan.
4. Vem står för kostnaderna som blir vid en sådan flytt?”
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde.
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2004-11-29
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Dnr 2004.672

101

Interpellation till socialnämndens ordförande angående utsatta barn- och ungdomar
Kf 2004-11-29, § 173
Pär Palmgren medges ställa denna interpellation till socialnämndens ordförande Gunnel Persson:
”Situationen på Barn och ungdomsenheten förefaller att
fortsätta vara kaotisk. När anmälningar inkommer om att
barn far illa och kan behöva stöd och hjälp ska förhandsbedömning göras skyndsamt och eventuell utredning öppnas.
På socialförvaltningen förekommer det att ärenden blir liggande utan att handläggare blir tillsatt. Antalet anmälningar
som leder till att utredning startar har också drastiskt minskat. Lägg därtill att ännu fler fall överskrider den längsta
tillåtna utredningstiden på fyra månader från anmälan.
Att arbeta med att utreda utsatta barn och ungdomars situation kräver personal med stor erfarenhet, både för att orka
med det tunga arbetet och för att kunna göra korrekta bedömningar. På barn och ungdomsenheten har, den senaste
tiden, flera handläggare slutat och andra har varit helt eller
delvis sjukskrivna. Inom den närmaste tiden slutar ytterligare två handläggare.
- Vad avser socialnämnden att vidta för åtgärder för att anmälningar som inkommer till barn och ungdomsenheten
utreds på ett lagenligt sätt?
- Vad avser socialnämnden att vidta för åtgärder för att arbetssituationen för handläggarna ska förbättras?
- Anser du, Gunnel Persson, att Hässleholms kommuninvånare kan känna sig säkra på att anmälningar, om barn som
far illa, leder till snabba korrekta utredningar och att barnen/ ungdomarna och deras familjer får den hjälp som de
behöver?”
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Interpellationen besvaras på nästa sammanträde.
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Dnr 2004.559

102

Val av ersättare i kulturnämnden
Kf 2004-10-25, § 153
Helena Bexéus, m, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
_____
Kf 2004-11-29, § 174
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i kulturnämnden utse Karin Nilsson, m,
Fritidsvägen 12, 281 47 Hässleholm.

Beslut till
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Dnr 2004.570

102

Val av ersättare i fritidsnämnden
Kf 2004-10-25, § 154
Per Johnsson, c, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
_____
Kf 2004-11-29, § 175
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i fritidsnämnden utse Magnus Malm, c,
Smalgatan 42, 280 23 Hästveda.
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Dnr 2004.589

102

Avsägelse som ersättare i valberedningen
Kf 2004-10-25, § 156
Johan Schiff har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen p.g.a. avflyttning från orten.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga ärendet.
______
Kf 2004-11-29, § 176
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i valberedningen utse Maria Larsson, mp,
Ågatan 11, 288 33 Vinslöv.
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Anmälningar
Kf 2004-11-29, § 177
Dnr 2004.622
102
Beslut från länsstyrelsen vari utvisas att Christer Stensson,
mp, utsetts till ledamot efter Johan Schiff, och att Christer
Jönsson, mp, utsetts till ersättare
Dnr 2003.393
210
Beslut från länsstyrelsen att avslå överklagande av beslut i
kommunfullmäktige om ändring av detaljplan för Hörja
kyrkby
Dnr 2003.397
210
Beslut från länsstyrelsen att avslå överklagande av beslut i
kommunfullmäktige om ändring av detaljplan för Vankiva
4:3 m.fl.
Dnr 2003.398
210
Beslut från länsstyrelsen att avslå överklagande av beslut i
kommunfullmäktige om ändring av detaljplaner i Vittsjö

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
Christer Stensson, 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
Rolf Persson, s
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X
X
X
X
X
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X
X
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Lena Wallentheim, s
Gösta Johnsson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Lars Lindbeck, fp
Johan Berglund, m
Per-Ingvar Önnevik, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Peterson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Helene Sigfridsson, 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
Anita Johannesson, 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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