SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27
Plats och tid

1

Församlingshemmet, N Sandgatan, Hässleholm, kl 19.00-20.25

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Eskil Engström, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck, John Bruun,
Madlén Sjögaard, Barbro Fredman, Karin Cohen, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas
Roth, K-G Sjöholm, Gunnel Persson, Christer Stensson, Kjerstin Ulfvik-Jonasson, Ullacarin
Woxblom Hjort, Anders Åström, Karin Axelsson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson, Stig Hansson,
Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke Purk, Kerstin Rittbo, Rolf Persson, Lena
Wallentheim, Lars-Ivar Ericson, Eva-Marie Lidén, Connie Asterman, Lars Lindbeck, Johan Berglund, Per-Ingvar Önnevik, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita
Peterson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn, Thomas Rasmusson, Hans Tosteberg, Margareta
Axelsson, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed, Nils
Oscarsson, Sol-Britt Erlandsson, Lena Axelsson, Lars Arvidsson, Birgitta Tuvesson och Zidon
Kristensson.

Ersättare
Övriga deltagande

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

Utses att justera
Ersättare

Sonje Björck och Barbro Fredman
Karin Cohen och Lennart Westdahl

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2003-02-06, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Tommy Nilsson

Justerare

Sonje Björck

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2003-01-27

Anslagsdatum

2003-02-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering
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BF

Paragrafer 1-25

Barbro Fredman

Anslagets nedtagande 2003-03-03

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-27

Sid
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Ersättare
Roland Persson, Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Sven-Inge Persson, Louise Kjaer, Christina
Hofvander, Sven Jönsson, Ulf Swane, Anita Johannesson, Bengt Troedsson, Bo-Anders Friberg,
Urban Widmark, Johan Barnekow, Kerstin Andersson, Jörgen Johansson, Gösta Johansson, MariAnn Sandin Bäckestrand, Dan Lindau, Gunnel Gustavsson, Anna Gustavsson, Hans Wendel, Bodil
Gustafsson-Larsson, Per-Gunnar Andersson, Niklas Grundström och Richard Aagren.
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3

Förintelsens dag
Med anledning av att det är Förintelsens dag, har Carl
Svensson inbjudits att svara på frågor angående deltagande
i resa till koncentrationsläger.

Beslut till
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Dnr 2003.45

101

Fråga angående pilmarkeringar vid infarten mot Grönängsplan
Kf 2003-01-27, § 1
Torsten Ising medges ställa denna fråga till tekniska nämndens ordförande K G Sjöholm:
”Vid infarten mot Grönängsplan, från väster, finns målade
pilmarkeringar i de två körfälten. I det vänstra finns pil rakt
fram samt till vänster, i det högra finns pil rakt fram och till
höger. På hängskyltarna ovanför vägbanan finns ingen raktfram pil på den vänstra skylten, vilket är det rätta. En
olycka händer naturligtvis lätt när två körfält övergår i ett,
vid infarten på Tredje avenyen. Dessutom skapas förvirring
av att körbanemarkeringarna och hängskyltarna har olika
budskap. När tänker tekniska nämnden åtgärda problemet.”
K G Sjöholm besvarar frågan vid dagens sammanträde.
Torsten Ising tackar för svaret.

Beslut till
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2003.77

101

Fråga angående Garnisonen
Kf 2003-01-27, § 2
Douglas Roth medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande:
”Under stor tidspress inkallades kommunfullmäktige till ett
extra sammanträde mellan jul- och nyårshelgerna under
förevändning att ett beslut i frågan nödvändigtvis skulle
fattas före årsskiftet.
Enligt uppgift är köpeskillingen redan betald och tillträde har
skett.
Det har kommit till min kännedom att regeringen ännu ej
godkänt avtalet.
Stämmer uppgiften att regeringen ännu ej godkänt avtalet?”
Bengt Andersson besvarar frågan vid dagens sammanträde.
Douglas Roth tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2000.540

101

Motion angående förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler
Kf 2000-11-27, § 184
Anmäles att en så lydande motion av Rune Stensby, remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Sveriges riksdag anser att jordfelsbrytare är så viktiga för
elsäkerheten att dessa från och med den 1 juli 2000 måste
installeras vid nyuppförande av bostäder, grundskolor, fritidshem och daghem. Men de äldre lokalerna, d.v.s. merparten av t.ex. barnstugor och skolor, lämnas därhän.
En installation av jordfelsbrytare handlar faktiskt om skillnaden mellan liv och död. Strömmen bryts redan vid låg
strömstyrka och efter högst 0,3 sekunder. En vanlig säkring
”propp” löser ut mycket senare och då kan det vara alldeles
för sent. Av 43 svenskar som omkom i elolyckor med lågspänning mellan 1987 och 1996 skulle så många som 36 ha
överlevt om det funnits jordfelsbrytare installerade i elanläggningen.
Riksdagens beslut ger ett bättre skydd mot olycksfall och
brand i nybyggda lokaler. Men merparten av våra kommunala fastigheter är byggda tidigare. Det får inte vara så att
slumpen avgör om exempelvis ett barn överlever en eventuell el-olycka på sitt dagis! När lokalerna dom vistas i råkar
vara byggda, skall självklart inte få avgöra elsäkerheten.
Därför föreslår jag att:
- En inventering görs av elsäkerheten och förekomsten av
jordfelsbrytare i kommunens egna och för sin verksamhet
förhyrda lokaler och fastigheter. Särskilt ska lokaler där
många människor vistas (t.ex. skolor, daghem, vårdinrättningar, bibliotek) undersökas.
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Kf 184 forts
- En ekonomisk bedömning görs av kostnaderna för att installera jordfelsbrytare i prioriterade kommunala lokaler
där sådana idag saknas. Utifrån denna upprättas en genomförande plan.
- Installationerna av jordfelsbrytare samordnas med det
kommunala riskhanteringsarbetet och bidrar därmed att
pressa försäkringskostnaderna.”
______
Ks au 2002-12-18, § 387
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet 2002-11-20.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.
______
Ks 2003-01-08, § 10
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-01-27, § 3
John Bruun yrkar att 100 000 kronor ska anvisas till tekniska nämnden för investeringen.
Ordföranden ställer först beträffande kommunstyrelsens förslag proposition på dels bifall och dels avslag på förslaget
och finner det bifallet.
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Kf § 3 forts
Därefter ställer han beträffande John Bruuns tilläggsyrkande
proposition på dels bifall och dels avslag och finner tilläggsyrkandet avslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.

Beslut till
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Dnr 2002.610

169

Krisledningsnämnd
Ks au 2002-12-18, § 393
2003-01-01 ikraftträder lag om extraordinära händelser i
fredstid hos kommuner och landsting.
Enligt lagen skall kommunfullmäktige tillsätta en krisledningsnämnd eller besluta att befintlig nämnd eller styrelse
skall utgöra sådan nämnd.
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det styrelsen
att utöva kommunledning vid svåra händelser i kommunen.
Enligt nya lagstiftningen har kommunen vissa uppgifter avseende planering m.m. inför extraordinära händelser. Kommunfullmäktige har antagit vissa planeringsdokument i
dessa avseende. En genomgång bör dock göras för att utreda om dessa behöver ändras/kompletteras.
Det föreslås att en särskild krisledningsnämnd bildas bestående av tre ledamöter och tre ersättare. Med hänsyn till att
frågorna har en nära koppling till kommunstyrelsens verksamhet bör ledamöter och ersättare bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott och dess ersättare.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bilda en särskild krisledningsnämnd som består av tre
ledamöter och tre ersättare, samt
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Ks au § 393 forts
att uppdra åt kommunstyrelsen (genom beredskapssamordnaren/räddningschefen) att göra en översyn av befintlig
planering inför extraordinära händelser med anledning av
den nya lagstiftningen.
______
Ks 2003-01-08, § 12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-01-27, § 4
Kommunfullmäktige beslutar
att bilda en särskild krisledningsnämnd som består av tre
ledamöter och tre ersättare, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen (genom beredskapssamordnaren/räddningschefen) att göra en översyn av befintlig
planering inför extraordinära händelser med anledning av
den nya lagstiftningen.

Beslut till
Kommunledningskontoret
Räddningschefen
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Dnr 2002.417

024

Förslag om förändring i bestämmelserna om ersättning till
kommunalt förtroendevalda
Ks au 2002-12-18, § 400
Kommunfullmäktige antog 2002-02-25 ”Bestämmelser om
ersättningar till kommunalt förtroendevalda m.fl.” I bestämmelserna § 13 och följande, finns reglerat om ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade pensions- och
semesterförmåner. Ersättningar till förtroendevalda är reglerade i Kommunallagen, 4 kap. ”Ekonomiska förmåner”.
I kommunens bestämmelser står följande om förlorad arbetsinkomst: ”§ 13, Förtroendevald, som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, har rätt till ersättning. Ersättning
utgår för faktisk förlorad arbetsinkomst.”
Bestämmelserna om förlorad arbetsinkomst har varit föremål för diskussioner. Framförallt frågan om vad som är förlorad arbetsinkomst samt när man omfattas av bestämmelsen.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå från kommunen om man är anställd eller om saknar anställningsförhållande, ex. som egen företagare, och deltager i sammanträde
eller motsvarande som omfattas av kommunens ersättningsregler. Ersättning utgår för faktisk förlorad arbetsinkomst, med tillägg av två timmar (schablon för resor och
förberedelser).
För att tydliggöra bestämmelserna och klargöra vissa frågeställningar kring rutiner m.m. för ersättning för förlorad arbetsinkomst, föreslå att de nuvarande reglerna i § 17 ändras till följande lydelse:
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Ks au § 400 forts
För anställd grundas ersättning för förlorad arbetsinkomst
på intyg från arbetsgivaren om den anställdes inkomst.
Detta skall ske genom att den förtroendevalde årligen till
kommunens personalkontor inlämnar ett av arbetsgivaren
styrkt intyg om arbetsinkomstens storlek beräknad per
timme.
För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande skall ersättningen grundas på en schablonberäknad
timersättning om 90:90 kronor/timme. För ersättning över
schablonnivån krävs att den förtroendevalde styrker förlusten.
Begäran om förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom ett år från pensionstillfället.
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall
framställas senast inom tolv månader från dagen för förrättningen till vilken förlusten hänför sig.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagen ändrad lydelse av bestämmelserna
om ersättning till kommunalt förtroendevalda m.fl., samt
att gälla fr.o.m. 2003-02-01.
______
Ks 2003-01-08, § 14
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2003-01-27, § 5
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagen ändrad lydelse av bestämmelserna
om ersättning till kommunalt förtroendevalda m.fl., samt
att ändringen skall gälla fr.o.m. 2003-02-01.

Beslut till
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Dnr 2003.32

003

Reglementena för fritidsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden
Ks 2002-01-08, § 46
I samband med val av ersättare i rubricerade nämnder har
fråga uppkommit om att antalet ersättare skall vara åtta.
Ordföranden yrkar att antalet ersättare i fritidsnämnden,
kulturnämnden och miljönämnden skall vara åtta till antalet.
Pär Palmgren yrkar avslag på ordförandens yrkande.
I detta instämmer Robin Gustavsson och Torsten Ising.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på yrkandet att ersättarna skall vara åtta och finner yrkandet bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att reglementena för fritidsnämnden, kulturnämnden och
miljönämnden skall erhålla följande lydelse i denna del:
”§ 6
Fritidsnämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare.” resp.
”§ 6
Kulturnämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare.” resp.
”§ 6
Miljönämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare.”
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
______
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Kf 2003-01-27, § 6
Rolf Tronäss yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Robin Gustavsson, John Bruun och Torsten
Ising.
Thomas Rasmusson yrkar att antalet ersättare skall vara
nio.
Lena Wallentheim yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag om 8 ersättare, dels Rolf Tronäss med fleras yrkande
om 7 ersättare och dels Thomas Rasmussons yrkande om 9
ersättare och finner kommunstyrelsens förslag om 8
ersättare bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att reglementena för fritidsnämnden, kulturnämnden och
miljönämnden skall erhålla följande lydelse i denna del:
”§ 6
Fritidsnämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare.” resp.
”§ 6
Kulturnämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare.” resp.
”§ 6
Miljönämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare.”
Moderata samlingspartiets, kristdemokraternas, folkpartiets,
folkets väls och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för sina respektive yrkanden.
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Dnr 2002.582

102

Val av fritidsnämnd
Vlbn 2002-11-21, § 5
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa antalet ledamöter till 11 med
7 ersättare, samt
att för perioden 2003-01-01--2006-12-31 utse ledamöter,
ersättare, ej personliga, ordförande och två vice ordföranden enligt bilagd förteckning.
______
Kf 2002-11-25, § 192
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa antalet ledamöter till 11 med
7 ersättare,
att utse ledamöter, ordförande och två vice ordförande enligt bilagd förteckning, samt
att bordlägga valet av ersättare.
______
Kf 2002-12-16, § 232
Bengt Andersson yrkar att antalet ersättare skall vara 8 st.
Rolf Tronäss yrkar avslag på Bengt Anderssons yrkande.
Bengt Andersson yrkar återremiss av ärendet.
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Kf § 232 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
Vlbn 2002-12-20, § 33
Gunnel Persson yrkar att antalet ersättare skall vara 8 st. I
detta instämmer Arne Elowson.
Rolf Tronäss yrkar att antalet ersättare skall vara 7 st. I
detta instämmer Berit Wirödal och Thomas Rasmusson.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa antalet ersättare till 8 st., samt
att utse ersättare enligt bilagd förteckning.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter deltar ej i beslutet.
______
./. Bilaga
Kf 2002-12-27, § 240
Ordföranden yrkar att ärendet skall återremitteras till valberedningen.
Thomas Rasmusson, Berit Wirödal och Rolf Tronäss yrkar att
valet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och
finner detta bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till valberedningen.
./. Bilaga
Justering
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Vlbn 2003-01-24, § 1
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse ersättare enligt bilagd förteckning.
Rolf Tronäss, Lars Lindbeck, Christer Ruderstam och Sonje
Björck deltar inte i detta beslut beträffande ersättare nr.
1,2,4 och 5.
./. Bilaga
______
Kf 2003-01-27, § 7
Kommunfullmäktige beslutar
att utse ersättare enligt bilagd förteckning.

NÄMND..Fritidsnämnden
LEDAMOT

PARTI

Bilaga Kommunfullmäktige
2003-01-27 § 7
ERSÄTTARE
PARTI

ORT

ORT

1 Ingrid Nyman (ordf)

s

Hästveda

1 Michael Lindberg

s

Hässleholm

2 Göran Jönsson
(1:e vice ordf)
3 Robin Gustavsson
(2:e vice ordf)
4 Connie Asterman

c

Sösdala

2 Per Jonsson

c

Sösdala

kd

Vinslöv

3 Daniel Cosma

s

V Torup

5 Martin Ingvarsson

s

6 Kjell-Åke Nilsson

kd

Hässleholm

4 Conny Bengtsson

s

Hässleholm

Hässleholm

5 Håkan Eriksson

s

Osby

c

Tyringe

6 Thomas Andersson

m

Hästveda

7 Joakim Wendel

v

Hässleholm

7 Michael Hjorth

fp

8 Göran Blomberg

m

Stoby

8 Per-Gunnar Andersson

fv

9 Karin Nilsson

m

Hässleholm

9

10 Göran Nilsson

fp

11 Mikael Björklund

fv

10
Hässleholm

11
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Dnr 2002.582

102

Val av kulturnämnd
Vlbn 2002-11-21, § 6
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa antalet ledamöter till 11 med
7 ersättare, samt
att för perioden 2003-01-01--2006-12-31 utse ledamöter,
ersättare, ej personliga, ordförande och två vice ordförande
enligt bilagd förteckning.
______
Kf 2002-11-25, § 193
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa antalet ledamöter till 11 med
7 ersättare,
att utse ledamöter, ordförande och två vice ordförande enligt bilagd förteckning, samt
att bordlägga valet av ersättare.
______
Kf 2002-12-16, § 233
Bengt Andersson yrkar att antalet ersättare skall vara 8 st.
Rolf Tronäss yrkar avslag på Bengt Anderssons yrkande.
Bengt Andersson yrkar återremiss av ärendet.
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Kf § 233 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
Vlbn 2002-12-20, § 34
Gunnel Persson yrkar att antalet ersättare skall vara 8 st. I
detta instämmer Arne Elowson.
Rolf Tronäss yrkar att antalet ersättare skall vara 7 st. I
detta instämmer Berit Wirödal och Thomas Rasmusson.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa antalet ersättare till 8 st., samt
att utse ersättare enligt bilagd förteckning.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter deltar ej i beslutet.
______
./. Bilaga
Kf 2002-12-27, § 241
Ordföranden yrkar att ärendet skall återremitteras till valberedningen.
Thomas Rasmusson, Berit Wirödal och Rolf Tronäss yrkar att
valet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och
finner detta bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till valberedningen.
______
Justering
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Vlbn 2003-01-24, § 2
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse ersättare enligt bilagd förteckning.
Rolf Tronäss, Lars Lindbeck, Christer Ruderstam och Sonje
Björck deltar inte i detta beslut beträffande ersättare nr.
1,2,4 och 5.
./. Bilaga
______
Kf 2003-01-27, § 8
Kommunfullmäktige beslutar
att utse ersättare enligt bilagd förteckning.

NÄMND..Kulturnämnden
LEDAMOT

PARTI

ORT

Bilaga Kommunfullmäktige
2003-01-27 § 8
ERSÄTTARE

PARTI

ORT

1 Anders Åström (ordf)

s

Finja

1 Bo-Göran Larsson

s

Bjärnum

2 Jan Nilsson
(1:e vice ordf)
3 Åke Sundkvist
(2:e vice ordf)
4 Helena Malje

c

Bjärnum

2 Ann-Kristin Johansson

c

Hässleholm

m

Nävlinge

3 Helena Bexéus

m

Hässleholm

s

Vittsjö

4 Louise Kjaer

s

Hässleholm

5 Gösta Olsson

s

Finja

5 Marcus Wallén

v

Tyringe

6 Gun-Viol Backlund

s

Hässleholm

6 Anette Bernspång

kd

Vankiva

7 Göran Nilsson

c

Hästveda

7 Börge Pontoppidan

fp

8 Gunilla Sjöstén

m

Hässleholm

8 Malin Nilsson

fv

9 Gunnel Gustavsson

kd

Vittsjö

9

10 Birger Ohlsson

fp

11 Nils Bergkvist

fv

10
Hässleholm

11

Beslut till
Kn
De valda
Pk

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

Hässleholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

22

Dnr 2002.582

102

Val av miljönämnd
Vlbn 2002-11-21, § 7
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa antalet ledamöter till 11 med
7 ersättare, samt
att för perioden 2003-01-01--2006-12-31 utse ledamöter,
ersättare, ej personliga, ordförande och två vice ordföranden enligt bilagd förteckning.
______
Kf 2002-11-25, § 194
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa antalet ledamöter till 11 med
7 ersättare,
att utse ledamöter, ordförande och två vice ordförande enligt bilagd förteckning, samt
att bordlägga valet av ersättare.
______
Kf 2002-12-16, § 234
Bengt Andersson yrkar att antalet ersättare skall vara 8 st.
Rolf Tronäss yrkar avslag på Bengt Anderssons yrkande.
Bengt Andersson yrkar återremiss av ärendet.

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-27

Sid

23

Kf § 234 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
Vlbn 2002-12-20, § 35
Gunnel Persson yrkar att antalet ersättare skall vara 8 st. I
detta instämmer Arne Elowson.
Rolf Tronäss yrkar att antalet ersättare skall vara 7 st. I
detta instämmer Berit Wirödal och Thomas Rasmusson.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa antalet ersättare till 8 st., samt
att utse ersättare enligt bilagd förteckning.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter deltar ej i beslutet.
______
./. Bilaga
Kf 2002-12-27, § 242
Ordföranden yrkar att ärendet skall återremitteras till valberedningen.
Thomas Rasmusson, Berit Wirödal och Rolf Tronäss yrkar att
valet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och
finner detta bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till valberedningen.

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

24

Vlbn 2003-01-24, § 3
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse ersättare enligt bilagd förteckning.
Rolf Tronäss, Lars Lindbeck, Christer Ruderstam och Sonje
Björck deltar inte i detta beslut beträffande ersättare nr.
1,2,4 och 5.
./. Bilaga
______
Kf 2003-01-27, § 9
Kommunfullmäktige beslutar
att utse ersättare enligt bilagd förteckning.

NÄMND...Miljönämnden
LEDAMOT

PARTI

1 Karl-Eve Lunnergård
(ordf)
2 Sven-Inge Persson
(1:e vice ordf)
3 Inge Hallabro
(2:e vice ordf)
4 Barbro Fredman

Bilaga Kommunfullmäktige 2003-01-27 § 9
ORT

ERSÄTTARE

PARTI

ORT

c

Vittsjö

1 Lars Henriksson

C

Hässleholm

s

Hässleholm

2 Nils-Arne Petersson

S

Västra Torup

kd

Hässleholm

3 Mats Lunnergård

kd

Hässleholm

s

Hässleholm

4 Gösta Svensson

s

Hästveda

5 Greger Johnsson

s

Finja

5 Bo Mårtensen

v

Hästveda

6 Per Malje

s

Vittsjö

6 Kjell A. Persson

m

Sösdala

7 Axel Axelsson

c

Bjärnum

7 David Stattin

fp

8 Johan Barnekow

m

Vinslöv

9 Nils-Olof Nilsson

fv

9 Ingvar Larsson

m

Vittsjö

10 Börge Pontoppidan

fp

11 Richard Aagren

fv

10
11

Finja

12

Beslut till
Mn
De valda
Pk

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

Hässleholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

25

Dnr 2002.582

102

Val av revisor i Hässleholm Fjärrvärme AB
Vlbn 2002-11-21, § 14
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bordlägga valet.
______
Kf 2002-11-25, § 201
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet till januari.
______
Vlbn, 2003-01-24, § 4
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m.
bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga
revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Bo-Anders Friberg (m) Anders Bratt (m)
Lars Olsson (s)
Roland Eriksson (s)
David Eriksson (kd)
Berit Wirödal (kd)
______

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-27

Sid

26

Kf 2003-01-27, § 10
Kommunfullmäktige beslutar
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m.
bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga
revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Bo-Anders Friberg (m) Anders Bratt (m)
Lars Olsson (s)
Roland Eriksson (s)
David Eriksson (kd)
Berit Wirödal (kd)

Beslut till
Hlm Fjärrvärme AB
De valda

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

27

Dnr 2002.582

102

Val av revisor i Hässleholmsbyggen AB
Vlbn 2002-11-21, § 16
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bordlägga valet.
______
Kf 2002-11-25, § 203
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet till januari.
______
Vlbn 2003-01-24, § 5
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m.
bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga
revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Börje Fasth (s)
Kenth Bengtsson (s)
Annika Stacke (fp)
Camilla Björck (fv)
Nils-Olof Sennmalm (c) Hans Bengtsson (c)
______

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-27

Sid

28

Kf 2003-01-27, § 11
Kommunfullmäktige beslutar
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m.
bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga
revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Börje Fasth (s)
Kenth Bengtsson (s)
Annika Stacke (fp)
Camilla Björck (fv)
Nils-Olof Sennmalm (c) Hans Bengtsson (c)

Beslut till
Hlm-byggen
De valda

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

29

Dnr 2002.582

102

Val av revisor i Hässleholms Industribyggnads AB
Vlbn 2002-11-21, § 20
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bordlägga valet.
______
Kf 2002-11-25, § 207
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet till januari.
______
Vlbn 2003-01-24, § 6
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m.
bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga
revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Sune Persson (c)
Britta Arvidsson (s)
Hans Nilsson (m)

Bengt Bertilsson (c)
Jan Pettersson (s)
Ingemar Thorsell (m)

______

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-27

Sid

30

Kf 2003-01-27, § 12
Kommunfullmäktige beslutar
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m. bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Sune Persson (c)
Britta Arvidsson (s)
Hans Nilsson (m)

Bengt Bertilsson (c)
Jan Pettersson (s)
Ingemar Thorsell (m)

Beslut till
HIBAB
De valda

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

31

Dnr 2002.582

102

Val av revisor i Hässleholms Renhållare AB
Vlbn 2002-11-21, § 22
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bordlägga valet.
______
Kf 2002-11-25, § 209
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet till januari.
______
Vlbn 2003-01-24, § 7
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m.
bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga
revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Bo-Anders Friberg (m) Anders Bratt (m)
Lars Olsson (s)
Roland Eriksson (s)
David Eriksson (kd)
Berit Wirödal (kd)
______

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-27

Sid

32

Kf 2003-01-27, § 13
Kommunfullmäktige beslutar
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m. bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Bo-Anders Friberg (m) Anders Bratt (m)
Lars Olsson (s)
Roland Eriksson (s)
David Eriksson (kd)
Berit Wirödal (kd)

Beslut till
Hlm Renhållare AB
De valda

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

33

Dnr 2002.582

102

Val av revisor i Hässleholms Vatten AB
Vlbn 2002-11-21, § 24
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bordlägga valet.
______
Kf 2002-11-25, § 211
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet till januari.
______
Vlbn 2003-01-24, § 8
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m.
bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga
revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Börje Fasth (s)
Kenth Bengtsson (s)
Annika Stacke (fp)
Camilla Björck (fv)
Nils-Olof Sennmalm (c) Hans Bengtsson (c)
______

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-27

Sid

34

Kf 2003-01-27, § 14
Kommunfullmäktige beslutar
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m. bolagsstämman 2007 utse lekmannarevisorer och personliga revisorsersättare enligt följande:
Revisorer

Personliga revisorsersättare

Börje Fasth (s)
Kenth Bengtsson (s)
Annika Stacke (fp)
Camilla Björck (fv)
Nils-Olof Sennmalm (c) Hans Bengtsson (c)

Beslut till
Hlm Vatten AB
De valda

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

35

Dnr 2002.582

102

Val av revisor i Stiftelsen Bjärnum-Hus
Vlbn 2002-11-21, § 26
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bordlägga valet.
______
Kf 2002-11-25, § 213
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet till januari.
______
Vlbn 2003-01-24, § 9
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m. bolagsstämman 2007 till lekmannarevisor utse Ivar Lindell (s) och
till revisorsersättare utse Thord-Göran Persson (fp).
______
Kf 2003-01-27, § 15
Kommunfullmäktige beslutar
att för perioden 2003-01-01--2006-12-31 till revisor utse
Ivar Lindell (s) och till revisorsersättare utse Thord-Göran
Persson (fp).
Beslut till
Stiftelsen
De valda

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

36

Dnr 2002.582

102

Ändring av val av ombud till Kommunförbundet Skåne
Vlbn 2003-01-24, § 10
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ändring av tidigare val enligt kommunfullmäktige §
217/2002, ombud och ersättare skall vara de i bilagd förteckning angivna.
______
./. Bilaga
Kf 2003-01-27, § 16
Kommunfullmäktige beslutar
att med ändring av tidigare val enligt kommunfullmäktige §
217/2002, ombud och ersättare skall vara de i bilagd förteckning angivna.

NÄMND..Kommunförbundet Skåne - ombud
LEDAMOT

PARTI

ORT

PERSONLIG ERSÄTTARE

PARTI

ORT

1 Bengt Andersson

s

Hässleholm

1 Rune Stensby

s

Hässleholm

2 Lena Wallentheim

s

Vittsjö

2 Margareta Sundin

s

Hästveda

3 Christer Welinder

s

Vinslöv

3 Per-Åke Purk

v

4 Lars Olsson

c

4 Lars-Göran Wiberg

c

5 Bo-Anders Thornberg

m

Hässleholm

5 Karin Axelsson

m

6 Pär Palmgren

m

Tyringe

6 John Bruun

fp

7 Robin Gustavsson

kd

Vinslöv

7 Christer Caesar

kd

Beslut till
Komförb Skåne

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

Hässleholm
Hässleholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

37

Dnr 2003.41

102

Val av huvudmän i Vinslövs sparbank
Vlbn 2003-01-24, § 11
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till huvudmän i Vinslövs Sparbank t.o.m. årsstämman
2005 utse Mariette Gran (s) och Åke Sundkvist (m),
att till huvudman från årsstämman 2003 t.o.m. årsstämman
2005 utse Stefan Larsson (c), samt
att bordlägga valet av 1 huvudman från årsstämman 2003
t.o.m. årsstämman 2005 representerande (fp).
______
Kf 2003-01-27, § 17
Kommunfullmäktige beslutar
att till huvudmän i Vinslövs Sparbank t.o.m. årsstämman
2005 utse Mariette Gran (s) och Åke Sundkvist (m),
att till huvudman från årsstämman 2003 t.o.m. årsstämman
2005 utse Stefan Larsson (c), samt
att bordlägga valet av 1 huvudman från årsstämman 2003
t.o.m. årsstämman 2005 representerande (fp).

Beslut till
De valda
Fp

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

38

Dnr 2003.78

101

Bestämmelser om ordning för inkallande av ersättare
Kf 2002-11-25, § 219
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet till december.
______
Vlbn 2003-01-24, § 12
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att - såvitt ej annat anges - ersättare i de av fullmäktige
förrättade valen i första hand ska vara personliga, samt
att i andra hand följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla:
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp

inträder ersättare i
nedan angiven partiordning

s

s, c, v, m, fp, kd, fv

m

m, kd, fp, fv, s, c, v

c

c, s, v, kd, fp, m, fv

kd

kd, fp, m, fv, c, s, v,

fp

fp, kd, m, fv, c, s, v

fv

fv, m, kd, fp, s, c, v

v

v, s, c, fp, m, kd, fv

______

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

39

Kf 2003-01-27, § 18
Kommunfullmäktige beslutar
att - såvitt ej annat anges - ersättare i de av fullmäktige
förrättade valen i första hand ska vara personliga, samt
att i andra hand följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla:
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp

inträder ersättare i
nedan angiven partiordning

s

s, c, v, m, fp, kd, fv

m

m, kd, fp, fv, s, c, v

c

c, s, v, kd, fp, m, fv

kd

kd, fp, m, fv, c, s, v,

fp

fp, kd, m, fv, c, s, v

fv

fv, m, kd, fp, s, c, v

v

v, s, c, fp, m, kd, fv

Beslut till
Samtl nämnder
Förteckn förtroendevalda

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

40

Dnr 2003.61

102

Val av ersättare i Hässleholms Industribyggnads AB styrelse
Vlbn 2003-01-24, § 13
Joakim Wendel (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Hässleholms Industribyggnads AB.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avsägelsen, samt
att till ersättare utse Per-Åke Purk (v).
______
Kf 2003-01-27, § 19
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att till ersättare utse Per-Åke Purk (v) för perioden från bolagsstämman 2003 t.o.m. bolagsstämman 2007.

Beslut till
Per-Åke Purk
HIBAB

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

41

Dnr 2003.62

102

Val av ersättare i Hässleholms Vatten AB - styrelse
Vlbn 2003-01-24, § 14
Per-Åke Purk (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Hässleholms Vatten AB.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avsägelsen, samt
att till ersättare utse Joakim Wendel (v).
______
Kf 2003-01-27, § 20
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att till ersättare utse Joakim Wendel (v) för perioden från
bolagsstämman 2003 t.o.m. bolagsstämman 2007.

Beslut till
Joakim Wendel
Hlm Vatten AB

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

42

Dnr 2003.60

102

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Vlbn 2003-01-24, § 15
David Stattin (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avsägelsen, samt
att till ersättare utse Dan Lindau (fp).
______
Kf 2003-01-27, § 21
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att till ersättare utse Dan Lindau (fp).

Beslut till
BUN
Dan Lindau
Pk

Justering

TN

SB

BF

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-27

43

Dnr 2003.11

101

Interpellation om inköp av torsk och annan utrotningshotad
fisk
Kf 2003-01-27, § 22
Johan Schiff medges ställa denna interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Under hösten har debatten om överfiskning i haven runt
Sverige tagit fart. Viktiga fiskarter håller på att försvinna.
Nära 70 % av Europas fiskbestånd är överfiskade. Forskare
har under lång tid varnat för utfiskning och Världsnaturfonden (WWF) har nu startat en kampanj för att trycka på regeringen och EU om förändrad fiskepolitik, men också för
att mana oss alla till att inte köpa viss sorts fisk. Det har
framförallt handlat om torsken, som är akut utrotningshotad. För att rädda torsken måste fisket minskas kraftigt och
på vissa håll kanske helt stoppas under en viss tid. Som det
verkar nu kommer ett ensidigt torskfiskestopp att träda i
kraft i mars. Men om vi fortsätter att köpa torsk i alla fall så
är ju förbudet mot fisket inte till stor nytta för torskens
överlevnad. Om vi som konsumenter däremot ändrar våra
köpvanor och på så vis minskar importen av torsk, kommer
det att påverka hur andra länder ska agera i frågan. Vi i
Miljöpartiet de Gröna anser att Hässleholms kommun bör
dra sitt strå till stacken genom att i nuläget inte köpa in någon torsk.
Mot denna bakgrund vill jag därför ställa följande fråga till
ansvariga politiker:
Kommer de som ansvarar för kommunens matinköp att få
direktiv från kommunen att inte köpa in torsk (och eventuellt andra utrotningshotade fiskarter)?
Bengt Andersson besvarar interpellationnen vid nästa sammanträde eftersom interpellanten inte är närvarande.
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Dnr 2003.12

101

Motion angående användningen av fri mjukvara i kommunen
Kf 2003-01-27, § 23
Anmäles att en så lydande motion av Johan Schiff remitterats till kommunstyrelsen (IT-avdelningen):
”Vid byggandet av större datasystem, både vad gäller mjukvara och hårdvara är det viktigt att se till två faktorer; totalkostnaden för ägande (Total Cost of Ownership, TCO) och
om systemet uppfyller de funktionskrav som ställs. I dagens
samhälle är vi beroende av datasystem som fungerar till
varje pris och som erbjuder funktionella, enkla och gärna
snabba verktyg. Detta ställer höga krav på de administratörer som underhåller datorer och nätverk och på de tekniker som används. Samtidigt måste man se till att kostnaderna inte rusar iväg.
De senaste åren har mjukvara som bygger på öppen källkod
fått en allt större marknad i hela världen och detta är långt
ifrån enbart på grund av att den är helt gratis att installera.
Priset för att köpa en programvara är inte sällan en mindre
del av totalkostnaden för att använda den. Däremot finns
det ett flertal andra, minst lika viktiga fördelar med fri
mjukvara baserad på öppen källkod.
1. Det är fritt för alla att ändra i mjukvaran och anpassa den
efter egna specifika behov.
2. Öppna standarder underlättar integration med andra samtida och framtida system.
3. Som användare av fri mjukvara är man säker från oförutsedda prishöjningar.
4. Fri mjukvara är oftast både säker, stabil och flexibel,
tvärtemot många fördomar.
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Kf § 23 forts
5. Alla användare bidrar till en öppen utveckling av programvaror som bygger på att dela med sig, av kod istället för
att alla måste uppfinna hjulet.
Företag som Microsoft brukar ofta hävda att om man ser till
den totala kostnaden (TCO) så vinner deras programvaror
över de fria och ibland kan detta kanske vara fallet, men de
praktiska erfarenheterna talar om något annat. Ofta används den amerikanska staden Largo som exempel. I Largo
har man lyckats att halvera totalkostnaden för IT-sektorn,
med vad de själva beskriver som en ökad kvalitet, genom
att använda en väl avvägd blandning av fri och kommersiell
mjukvara. De har sparat in kostnader på support av datasystem, minskad administration, minskad användarsupport,
minskade kostnader för hårdvara och en betydligt minskad
licenskostnad för mjukvara. Numera har staden Largo en
fast kostnad i IT-sektorn på ca 1,3% av stadens omsättning,
jämfört med ca 3% i jämförbara städer. De har också en ITavdelning som i allt större grad arbetar med utveckling
istället för support.
I hela världen har fri mjukvara börjat att få fäste. Kina och
Indien, som gemensamt representerar en tredjedel av jordens befolkning, satsar på fri mjukvara. Högteknologilandet
Japan överväger det. Danmark är på väg att ta steget och
även i Sverige håller både stat och flera kommuner på att
titta på vilka möjligheter fri mjukvara har att erbjuda.
I Hässleholms kommun lägger vi flera miljoner årligen bara
på mjukvarulicenser och då är inte BUN, som bör vara den
största inköparen, inräknad. Detta är ändå bara en liten del
av vad hela IT-sektorn kostar oss. Det är lätt att förstå att
det finns miljoner att tjäna för en organisation som Hässleholms kommun på detta område om man slutar med att
slentrianmässigt köpa in dyra kommersiella programvaror.
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Därför yrkar jag:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur användningen av fri mjukvara kan minska kommunens investerings- och driftskostnader,
att all mjukvara till kommunens verksamhet ska upphandlas
för att nå lägsta möjliga totalkostnad för användning efter
de funktionskrav som ställs.”
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Dnr 2003.52

101

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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Anmälningar
Kf 2003-01-27, § 25
Dnr 2001.520
045
Dom från länsrätten angående överklagat beslut om avfallspanna.
Dnr 2002.628
252
Underrättelse från länsrätten om överklagat beslut angående försäljning av Garnisonen.
Tack för uppvaktningen från Jan Nilsson.
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