SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Sid

2003-02-24
Plats och tid

1

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.45

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Eskil Engström, Kerstin Andersson, Willy Ohlsson, Sonje Björck, John
Bruun, Madlén Sjögaardh, Barbro Fredman, Karin Cohen, Lennart Westdahl, Gunnel Gustavsson,
Bengt Troedsson, K- G Sjöholm, Gunnel Persson, Johan Schiff, 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, Christer Welinder, 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

Utses att justera
Ersättare

Lennart Westdahl och K-G Sjöholm
Gunnel Persson och Johan Schiff

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2003-03-06, kl 13.30

Sekreterare

Per Hildingson

Ordförande

Tommy Nilsson

Justerare

Lennart Westdahl

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2003-02-24

Anslagsdatum

2003-03-06

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering

TN

LW

KGS

Paragrafer 26-46

K- G Sjöholm

Anslagets nedtagande 2003-03-31

Utdraget bestyrkes
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Ersättare
Roland Persson, Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Sven-Inge Persson, Louise Kjaer, Per-Ingvar
Önnevik, Christina Hofvander, Sven Jönsson, Ulf Swane, Bo-Anders Friberg, Jörgen Johansson,
Lennart Pettersson, Gösta Johansson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Dan Lindau, Marianne Littke,
Bengt-Arne Nilsson, Anna Gustavsson, Maria Larsson, Christer Stensson, Hans Wendel, Bodil
Gustafsson-Larsson, Per-Gunnar Andersson, Niklas Grundström och Richard Aagren.

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.116

101

Fråga angående sammanträdesplanering
Kf 2003-02-24, § 26
Kjerstin Ulfvik Jonasson medges ställa denna fråga till
kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Jag har tidigare frågat dig hur prioriteringen tidsmässigt ser
ut för kommunstyrelsen contra övriga nämnders sammanträden. Svaret var att kommunstyrelsens tider kommer i
första hand, övriga nämnder och styrelser ska inte planera
in sammanträden som innebär ”kollisionsrisk” med kommunstyrelsen. Du lovade också att påminnelser till övriga
nämnder om detta skulle ske.
I BUN finns fyra förtroendevalda som också har uppdrag i
kommunstyrelsen. BUN har under 2003 trots detta vid fem
tillfällen lagt sammanträden som riskerar att kollidera tids mässigt med kommunstyrelsen.
På onsdag, 26 februari, har kommunstyrelsen sammanträde
kl 14.30, med gruppsammanträden dessförinnan.
BUN har sammanträde i Tjörnarp samma dag.
Där redovisas kl 13.00-15.00 två aktuella och mycket viktiga utredningar:
Ledningsorganisationen
Elevminskningen i kommunen
Att förmå BUN:s ordförande att ändra planeringen anser jag
som lönlöst.
Är Du, Bengt Andersson, villig att försöka påverka BUN:s
ordförande Willy Olsson att förlägga den mycket viktiga redovisningen kl 13.00-15.00 till annan tid, då så många som
möjligt kan närvara?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.569

107

Ändring av bolagsordningar för kommunens bolag
Ks au 2002-12-04, § 367
En ändring har skett i kommunallagen. Tidigare gällde att
kommunfullmäktige skulle ges tillfälle att yttra sig innan
bolag fattade beslut i verksamheten som var av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Enligt kommunallagens nya lydelse skall fullmäktige ges tillfälle att ta ställning i sådan fråga.
Ändringen i kommunallagen medför att ändring bör ske i
bolagsordningarna. Motsvarande ändring föreslås ske i
ägardirektiven för respektive bolag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i respektive bolagsordning,
att uppdra åt kommunens ombud vid bolagsstämma i
respektive bolag att tillse att ändringen antas vid nästkommande bolagsstämma, samt
att fastställa föreslagna ändringar i ägardirektiv för bolagen.
______
./. Bilaga

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Ks 2003-01-08, § 3
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
./. Bilaga
______
Kf 2003-02-24, § 27
Thomas Rasmusson yrkar att i ägardirektiven för respektive
bolag skall berört stadgande ändras till att lyda: ”Skulle
olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är
av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall
samråd ske med kommunfullmäktige.”
Bo-Anders Thornberg med instämmande av Bengt
Andersson yrkar att stadgandet skall lyda: ”Skulle olika
meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag
att den skall underställas kommunfullmäktige skall
kommunstyrelsens ställningstagande inhämtas.”
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden
samt kommunstyrelsens förslag och finner Bo-Anders
Thornbergs yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i respektive bolagsordning,
att uppdra åt kommunens ombud vid bolagsstämma i
respektive bolag att tillse att ändringen antas vid nästkommande bolagsstämma, samt
att fastställa föreslagna ändringar i ägardirektiv för bolagen
med av Bo-Anders Thornberg yrkad justerad lydelse.
./. Bilaga

Beslut till
Kommunalförfattningssamling
Kommunens bolag och ombud

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes

BILAGA
Förslag till ändringar av bolagsordningar och ägardirektiv
Bolagsordningar – förslag till ändrad lydelse
Hässleholms Renhållare AB § 16
”Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall beredas
möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktige skall i enlighet med Miljöbalken 24 kap 5§
meddela föreskrifter om taxor för insamling, bortforsling och
slutligt omhändertagande av avfall.”
AB Hässleholmsbyggen § 13
” Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall beredas
möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.”
Hässleholms Industribyggnads AB § 15
” Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall beredas
möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.”
Hässleholms Vatten AB § 16
” Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall beredas
möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.”
Hässleholms Fjärrvärme AB § 15
” Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall beredas
möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.”
Ägardirektiv – förslag till ändrad lydelse
Hässleholms Renhållare AB p 6
”Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser
- investeringar överstigande 10 miljoner kronor
- försäljning eller förvärv av aktier eller fast egendom
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.
Bolaget äger ej utan kommunfullmäktiges särskilda godkännande
bilda dotterbolag.
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant
slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall samråd ske
med kommunstyrelsen.”

AB Hässleholmsbyggen p 6
”Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser
- investeringar överstigande 25 miljoner kronor
- bildande eller förvärv av dotterbolag
- förvärv eller försäljning av aktier
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant
slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall samråd ske
med kommunstyrelsen.”
Hässleholms Industribyggnads AB p 8
”Kommunfullmäktiges ställningstagande (alternativt godkännande)
skall inhämtas såvitt avser
- investeringar överstigande 25 miljoner kronor
- bildande eller förvärv av dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant
slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med
kommunstyrelsen.”
Hässleholms Vatten AB p 6
”Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser
- investeringar överstigande 10 miljoner kronor
- försäljning eller förvärv av aktier eller fast egendom
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.
Bolaget äger ej utan kommunfullmäktiges särskilda godkännande
bilda dotterbolag.
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant
slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall samråd ske
med kommunstyrelsen.”
Hässleholms Fjärrvärme AB p 6
”Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser
- investeringar överstigande 25 miljoner kronor
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- försäljning eller förvärv av aktier
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.
Bolaget äger ej utan kommunfullmäktiges särskilda godkännande
bilda dotterbolag.
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant
slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall samråd ske
med kommunstyrelsen.”
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Dnr 2001.81

101

Motion angående inrättande av miljöråd på skolorna
Kf 2001-02-26, § 40
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericson remitterats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och miljönämnden:
”Vår tids barn och ungdomar visar ofta ett starkt intresse för
miljön. Detta är positivt och bådar gott för framtiden.
Hässleholms kommun som vill vara en kommun med miljöprofil borde kunna ta fasta på det uppväxande släktets tankar om miljön. Ett sätt att stödja våra barn och ungdomar
är att det inrättas miljöråd, på våra skolor. Dessa miljöråd
kan bli forum för samtal om den lokala miljön på respektive
skola. Eleverna har många gånger fina tankar om hur den
fysiska arbetsmiljön kan förbättras. Miljöråden på skolorna
kan även behandla miljön i skolans omgivningar. Viktiga
synpunkter på trafikmiljön, växtlighet djurliv mm kan vidarebefordras till beslutsfattarna genom miljörådens verksamhet.
Min förhoppning är att kommunen tar initiativ till att det
skall finnas miljöråd på varje skola och att denna verksamhet får medel till miljöarbete. Barnen och ungdomarna är
vår framtid och deras miljöintresse bör uppmuntras och kanaliseras.”
______
Ks au 2003-01-15, § 11
Såväl miljönämnden (2001-03-28, § 89) som barn- och utbildningsnämnden (2001-04-242, § 54) har yttrat sig.

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 11 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad, samt
att betona betydelsen av arbete med miljöfrågorna inom
ramen för barn- och utbildningsnämndens arbete.
______
Ks 2003-01-29, § 50
Christer Caesar yrkar avslag på motionen liksom John Bruun
och Bo-Anders Thornberg.
Sven Jönsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Christer Caesars yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-02-24, § 28
John Bruun med instämmande av Pär Palmgren yrkar att
kommunfullmäktige skall besluta att med hänvisning till vad
barn- och utbildningsnämnden anfört avslå motionen samt i
enlighet med kommunstyrelsens förslag i den andra att-satsen.
Ordföranden ställer proposition på John Bruuns yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens
förslag bi fallet.

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Kf § 28 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad, samt
att betona betydelsen av arbete med miljöfrågorna inom
ramen för barn- och utbildningsnämndens arbete.

Beslut till
BUN

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.175

101

Motion angående högskoleutbildning inom ämnet
mat/gastronomi
Kf 2001-03-26, § 64
Anmäles att en så lydande motion av Pär Palmgren och
Johan Berglund remitterats till kommunstyrelsen:
”Hässleholm har ansökt om högskoleutbildning inom ämnet
mat/gastronomi. Om denna ansökan bifalles föreslår vi att
den placeras i Tyringe på Kurhotellet. Här finns utrymmen,
bostäder, kultur och tradition som ger utbildningen en speciell prägel.”
______
Ks au 2001-06-06, § 220
En projektledare och en arbetsgrupp har tillsatts för att belysa kommunens möjligheter att lokalisera högskolan i
Hässleholm.
Arbetsutskottet har beslutat att, i avvaktan på lokaliserings beslut, fortsätta förstudiearbetet för ett mat- och måltids centrum för att kunna lokalisera den gastronomiska högskoleutbildningen i Hässleholm.
Ordföranden yrkar att det tydliggörs att huvudalternativet
för placeringen av mat- och måltidscentrat är Hässleholms
tätort.
Bo-Anders Thornberg tillstyrker motionen.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och
Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner sitt eget yrkande
bifallet.

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Sid

2003-02-24

10

Ks au § 220 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ange att huvudalternativet till placeringen av mathögskolan är Hässleholms tätort, samt
att, med hänvisning till att projektledaren och arbetsgruppen fått i uppdrag att fortsätta förstudiearbetet för en lokalisering av den gastronomiska högskolan i Hässleholm, avslå
motionen.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för motionen.
______
Ks 2001-08-29, § 129
Pär Palmgren yrkar bifall till motionen. I detta instämmer
Ingemar Gustavsson.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Pär Palmgrens yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Pär Palmgrens yrkande om bifall till motionen röstar
nej.”
Nio ja-röster och sex nej-röster avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson, Lars Olsson, Mona
Hilbertsson, Leif Nilsson, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne
Elowson, Lars-Göran Wiberg och Hans Wendel.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Camilla Lagerstedt -Odgaard, Ingemar
Gustavsson och Christer Caesar.
Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Ks § 129 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation: Moderaternas och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
______
Kf 2001-09-24, § 146
Bengt Andersson yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras
idag eller återremitteras och finner att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_____
Ks au 2003-01-15, § 12
I motionen föreslogs att planerad högskoleutbildning inom
området gastronomi skulle placeras på Kurhotellet i Tyringe.
Under handläggningstiden ha r den föreslagna fastigheten
bytt ägare. Vidare planerar Högskolan i Kristianstad att förlägga aktuell högskoleutbildning till Kristianstad. Motionen
föreslås med hänvisning härtill inte föranleda någon åtgärd.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen he mställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till redovisade ändrade förhållanden,
skall motionen ej föranleda någon åtgärd.
______

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Ks 2003-01-29, § 51
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, med hänvisning till redovisade ändrade förhållanden,
motionen ej skall föranleda någon åtgärd.
______
Kf 2003-02-24, § 29
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till redovisade ändrade förhållanden,
motionen ej skall föranleda någon åtgärd.

Beslut till

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Sid

2003-02-24

13

Dnr 2001.217

101

Motion angående inköp av friidrottsredskap
Kf 2001-05-02, § 81
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
mp, remitterats till kommunstyrelsen och fritidsnämnden:
”Sverige men även Hässleholm har stolta och anrika traditioner när det gäller hinderlöpning i friidrott. Fram till ett
fåtal år sedan har denna gren varit vikt endast för manliga
löpare. 2001 blir det status som SM-gren för tjejer och
kvinnor från F15 upp till kvinnor seniorer.
Det har framtagits hinder som är höj- resp sänkbara. Därmed gör detta möjligt för tjejer att träna och tävla på denna
distans på samma villkor som killarna. Hinderlöpning är inte
bara en fråga om kondition och styrka utan även teknik
samt koordination. Denna bör tränas från yngre åldrar på
ett lekfullt sätt. Därigenom är det viktigt att det sker över
”riktiga” hinder. Även nyrekrytering av killar till denna underbara löpgren vore alldeles utmärkt då man kan träna på
en lägre höjd ”för att vänja sig”. Därmed ser vi endast fördelar med dessa nya hinder.
Med anledning av ovanstående föreslår Miljöpartiet de
Gröna
- att fritidsnämnden köper in detta nya friidrottsredskap till
Österås IP”
______
Ks au 2003-01-15, § 13
Fritidsnämnden har, vid sammanträde 2001-05-16 i § 76,
ställt sig positiv till motionen under förutsättning att kommunstyrelsens beviljar medel.

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 13 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att som svar på motionen uttala att kommunfullmäktige ej
har någon erinran mot motionens förslag under förutsättning att finansiering kan ske inom fritidsnämndens budgetram.
______
Ks 2003-01-29, § 52
Christer Caesar yrkar att motionen skall avslås.
Rune Stensby och Lena Wallentheim yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Christer Caesars yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-02-24, § 30
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen samt uppdra åt kommunstyrelsen att
besluta om finansieringen.

Beslut till
FN
KS

Justering

TN

LW

KGS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.514

101

Motion angående avgiftsfri parkering
Kf 2001-10-29, § 177
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg
och Karl-Erik Almquist remitterats till kommunstyrelsen och
tekniska nämnden:
”Med anledning av den pågående debatten angående ett
attraktivt centrum föreslår vi att avgiftsfri lördagsparkering
snarast införes i Hässleholms centrum.”
______
Ks au 2003-01-15, § 14
Tekniska nämndens arbetsutskott har 2002-11-26, § 183,
besvarat motionen. Av tekniska kontorets svar framgår att
en arbetsgrupp bestående av köpmän, fastighetsägare och
kommunala företrädare har utarbetat förslag för utveckling
av Hässleholms centrum. Detta arbete har lett till formulerande av en affärsidé samt fastställande av en profil. Det
fortsatta arbetet ska bedrivas inom tre arbetsområden: tillgänglighet, verksamhetsstråk och yttre miljö. Inom området
”tillgänglighet” avser gruppen även hantera parkeringsfrågor. Ett samlat förslag kring centrumförnyelse avses presenteras under år 2003. Motionen föreslås vara besvarad
med hänvisning till det pågående arbetet.
Pär Palmgren yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till sitt yrkande
om bifall till kommunledningskontorets svar och dels Pär
Palmgrens yrkande om bifall till motionen och finner sitt
eget yrkande bifallet.
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Ks au § 14 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till det redovisade pågående arbetet
kring centrumförnyelse, anse motionen besvarad.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2003-01-29, § 53
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen liksom Robin
Gustavsson.
Rune Stensby yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Bo-Anders Thornbergs och Robin Gustavssons
yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs och Robin Gustavssons yrkande.
______
Kf 2003-02-24, § 31
Bo-Anders Thornberg med instämmanden av John Bruun,
Robin Gustavsson, Rolf Tronäss och Torsten Ising yrkar att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
K-G Sjöholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Kf § 31 forts
Johan Schiff med instämmande av Karin Cohen yrkar att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Ordföranden ställer proposition på Bo-Anders Thornbergs
och Johan Schiffs yrkanden samt kommunstyrelsens förslag
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
För att fastställa motförslag till kommunstyrelsens förslag
ställer ordföranden proposition på Bo-Anders Thornbergs
och Johan Schiffs yrkanden och finner Bo-Anders Thornbergs yrkande antaget som motförslag i voteringen.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller BoAnders Thornbergs yrkande röstar nej”.
Voteringen utfaller med 33 ja-röster, 27 nej-röster och en
ledamot avstår från att rösta. (Se bilaga Kf § 31).
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till det redovisade pågående arbetet
kring centrumförnyelse, anse motionen besvarad.
Mot beslutet reserverar sig moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets väls ledamöter.

Beslut till
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Utdraget bestyrkes

LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Eskil Engström, kd
Kerstin Andersson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögardh, m
Barbro Fredman, s
Karin Cohen, v
Lennart Westdahl s
Gunnel Gustavsson, kd
Bengt Troedsson, m
K-G Sjöholm, c
Gunnel Persson, s
Johan Schiff, mp
Kjerstin Ulfvik-Jonasson, fv
Ullacarin Woxblom Hjort, 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, c
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Rolf Persson, s

Kommunfullmäktige § 31.......................................
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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
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Nils Oscarsson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, fp
Birgitta Tuvesson, m
Zidon Kristensson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
Tommy Nilsson, s, ordf
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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 interpellationen vid nästa sammanträde eftersom interpellanten inte är närvarande.
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Kf 2003-02-24, § 32
Bengt Andersson lämnar följande svar:
”Med referens till ovanstående interpellation önskar undertecknad lämna följande svar:
Hässleholms kommun har ingångna avtal för inköp av livs medel med ett flertal leverantörer. Dessa avtal gäller till och
med 2005-06-30. Avtalen omfattar ett stort antal artiklar
och det är sedan upp till resp. enhet/kök att beställa varor
utifrån de ingångna avtalen och dess artikellistor.
Att säga upp eller omförhandla gällande avtal, att exkludera
torsk och annan utrotningsfisk ser jag inte som varken
praktiskt eller nödvändigt.
Eftersom varje enhet bestämmer vilka produkter som skall
avropas anser jag att dessa skall bestämma om torsk skall
serveras vid deras matinrättning eller inte. Jag är i princip
emot att instifta förbud och anser att marknaden själv skall
styra och reglera tillgång och efterfrågan på denna vara.
Med hänvisning till ovanstående vill jag därför svara Miljöpartiet de Gröna att jag inte kommer att ge direktiv eller
förbjuda kommunens ansvariga för matinköp att köpa in/
tillaga samt servera torsk vid kommunens matsalar i skolor
och inom äldreomsorgen.”
Diskussionen förklaras avslutad.

Beslut till
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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).
______
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Kf 2003-02-24, § 33
Kommunfullmäktige beslutar
att till huvudman i Vinslövs Sparbank fr.o.m. årsstämman
2003 t.o.m. årsstämman 2005 utse Ulf Sjöström (fp), Hant verksgatan 14, 288 31 Vinslöv.

Beslut till
Vinslövs sparbank
US
Pärm
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Dnr 2003.92

102

Val av huvudmän i Snapphanebygdens Sparbank
Kf 2003-02-24, § 34
Kommunfullmäktige har att utse 16 huvudmän i Snapphanebygdens Sparbank för tiden fr.o.m. sparbanksstämman
2003 t.o.m. sparbanksstämman 2007.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till
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Dnr 2003.79

102

Val av huvudmän i Tyringe Sparbank
Kf 2003-02-24, § 35
Kommunfullmäktige har att utse 16 huvudmän i Tyringe
Sparbank fr.o.m. sparbanksstämman 2003 t.o.m. sparbanksstämman 2007.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till
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Dnr 2003.107

102

Val av huvudman i Farstorps Sparbank
Kf 2003-02-24, § 36
Farstorps Sparbank hemställer att kommunfullmäktige skall
utse ny huvudman efter Bervy Gustafsson (s), som avgått
p.g.a. bankens åldersbestämmelser.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till
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Dnr 2003.100

102

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Kf 2003-02-24, § 37
Eva-Lena Brafield (s), har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära sammanräkning.

Beslut till
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Dnr 2003.101

102

Avsägelse som ersättare i styrelsen för Hässleholm Fjärrvärme AB
Kf 2003-02-24, § 38
Lisbeth Jönsson (v), har avsagt sig uppdraget som ersättare
i styrelsen för Hässleholm Fjärrvärme AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att till ny ersättare i styrelsen för Hässleholm Fjärrvärme
AB utse Andreas Persson (v), Kullagatan 7 B, 281 33
Hässleholm.

Beslut till
Hlm Fjärrvärme AB
AP
Pärm
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Dnr 2003.99

101

Interpellation angående kostnad för förskoleverksamheten
Kf 2003-02-24, § 39
Lars Johnsson medges ställa denna interpellation till barnoch utbildningsnämndens ordförande:
”Av Jan Damgrens analys av verksamheten under barn- och
utbildningsnämnden 2002 framgår av kostnaden per elev
inom förskolan varierar kraftigt inom kommunens olika
rektorsområden (tabell 4, sidan 17), t.ex. kostnaden inom
rektorsområde 7 mer än 40% högre än inom rektorsområde
2.
Mot denna bakgrund önskar jag svar på följande frågor.
Hur många år har kostnadsskillnaderna varit i denna storleksordningen?
Anser du att kostnadsskillnaderna är rimliga?
Vad beror de stora kostnadsskillnaderna på?
Har uppgiften föranlett någon åtgärd från barn- och utbildningsnämndens sida?
Har förhållandena ändrats under år 2002?”
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Dnr 2003.68

101

Motion angående trafiksituationen på Trebackalånggatan
Kf 2003-02-24, § 40
Anmäles att en så lydande motion av John Bruun remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
I samarbete med Fyrklöverns föräldraförening på Ljungdala
vill vi gärna belysa det trafikkaos som upplevs runt Trebackalånggatans östra del.
Under flera år har trafiksituationen på Trebackalånggatan,
öster om Norra Kringelvägen, försämrats i förhållande till
andra områden där barn rör sig dagligen. Exempelvis har
övergångsställena tagits bort förutom närmast Norra
Kringelvägen.
För att skapa en mer säker skolväg för barnen, i ett av
Hässleholms barntätaste områden, bör man sänka hastigheten till 30 km/h på hela sträckan fram till Ljungdalaskolan. Detta är redan genomfört vid de andra områden i
Hässleholms kommun med förskola eller grundskola. Man
bör också ha någon form av cykelbana för de skolbarn som
skall ta sig från Ljungdala till Läredaskolan. Detta skulle, i
ett första skede, kunna lösas med målade cykelbanor, liksom det finns på Norra Kringelvägen västerut från Belevägen. För att i ett andra skede ersättas av cykelväg bredvid
gatan. Ett annat stort problem är att parkeringsförbudet inte
efterlevs på aktuell sträcka av Trebackalånggatan. Felparkerade bilar i kombination med de slopade övergångsställena gör att barn som korsar gatan gör det med livet som
insats. Detta problem hade försvunnit med cykelbanor och
övergångsställe, åtminstone vid förskolorna.”

Beslut till
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Dnr 2003.94

101

Motion angående placering av pensionsmedel
Kf 2003-02-24, § 41
Anmäles att en så lydande motion av Johan Schiff och
Thomas Rasmusson remitterats till kommunstyrelsen (ekonomikontoret)
”Miljöpartiet tar avstånd från all vapenexport. Vi tycker att
det är moraliskt oacceptabelt att tjäna pengar på andras lidande. En del av de vapen som tillverkas av företag som vi
stödjer genom aktieinnehav hamnar oundvikligen i händerna på våldsverkare och tar oskyldigas liv.
Enligt en undersökning som Svenska freds gjort bland landets kommuner så har 70 procent av de kommuner med
aktieinnehav investeringar i krigsmaterielföretag. Hässleholms kommun är en av dessa kommuner. Att äga kapital
innebär ett självklart ansvar och aktieinnehav är mer än
bara att delta i ett lotteri. Med de pengar som vi investerar i
aktier stöttar vi olika företag och deras verksamheter.
Placeringsreglementet i kommunen ger idag uppenbarligen
inte tillräckliga etiska riktlinjer för att förhindra att vi stödjer
krigsindustrin. Därför måste vi snarast sätta upp nya etiska
riktlinjer. Miljöpartiet kräver också att vi genast, utan
dröjsmål, flyttar de investeringar i krigsindustri som finns.
Vi menar att kommunens pengar inte under några omständigheter ska investeras i företag som tillverkar krigsmateriel.
Att acceptera företag som inte huvudsakligen sysslar med
krigsmaterielproduktion är för oss som att acceptera företag
som inte huvudsakligen sysslar med att dumpa gift i haven
eller som inte huvudsakligen köper kläder från slavarbetare i
tredje världen. Att ett företag producerar krigsmateriel
överhuvudtaget är illa nog.
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Kf § 41 forts
Därför yrkar vi
- Att kommunens pengar som är investerade i krigsindustrin
omedelbart omplaceras
- Att nya etiska riktlinjer införs i placeringsreglementet för
att hindra framtida investeringar i krigsindustrin.
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Dnr 2003.95

101

Motion angående intrångsersättning vid tillskapande av
vattenskyddsområden
Kf 2003-02-24, § 42
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och Hässleholms Vatten
AB:
”Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Att garantera
kommande generationer ett rent vatten är ett ansvar vi
måste ta. Vi miljöpartister är mycket angelägna om att
vattenskyddet i Hässleholms kommun förstärks och är därför missnöjd med att tekniska nämnden och numera Hässleholms vatten drar tillskapandet av vattenskyddsområden i
långbänk!
För det första kräver vi att både inre och yttre vattenskyddsområde för alla kommunala vattentäkter och tillhörande skyddsområdesföreskrifter fastställs; inte snart, inte
sen – utan nu!
Vidare. När vattenskyddsområden bildas drabbas ibland enskilda näringsidkare och markägare orättvist hårt när verksamheten biläggs med restriktioner. Vi d några fall kan intrångsersättningar komma ifråga. För att klara detta ekonomiska åtagande finns det skäl att fondera medel vars avkastning långsiktigt kan användas som intrångsersättning.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att Hässleholms kommun inrättar en fond som byggs upp genom att
en miljöavgift läggs på vattenförbrukning hos VA-kollektivet
som ska placeras i en fond där avkastningen ska användas
som intrångsersättning
Beslut till
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Dnr 2003.103
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Motion angående barn- och utbildningsförvaltningens kostnader
Kf 2003-02-24, § 43
Anmäles att en så lydande motion av Kristina Lind och BoAnders Thornberg remitterats till kommunstyrelsen och
barn- och utbildningsnämnden:
”Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2003 beräknade kostnader på drygt 865 miljoner kronor. Som förtroendevald har man ansvar för budgeten och att resurserna
används på bästa möjliga sätt. Att det finns stora kostnadsskillnader inom barnomsorg och grundskola i Hässleholms
kommun visar den externa konsulten Jan Damgrens analys
av verksamheten. Dessa skillnader måste analyseras, inte
minst mot bakgrund av det aktuella utredningsförslaget om
eventuella nedläggningar av skolenheter i kommunen.
I en decentraliserad organisation är det viktigt att noggranna uppföljningar/analyser görs och rapporteras centralt.
Detta för att möjliggöra för förvaltningen centralt och oss
förtroendevalda att kontinuerligt följa den ekonomiska utvecklingen inom förvaltningen, både på kort och lång sikt.
Det är idag svårt att följa kostnadsutvecklingen eftersom
väldigt summariska uppgifter rapporteras till nämnden avseende ekonomiska uppföljningar och bokslut.
Genom att göra en analys av kostnaderna och förbättra de
ekonomiska rapporteringssystemen i förvaltningen anser vi
att en bättre kostnadsoptimering kan göras, vilket kommer
att leda till en bättre verksamhet.
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Kf § 43 forts
Vi föreslår
att det görs en analys av barn- och utbildningsförvaltningens kostnader,
att det görs en förbättring av de ekonomiska rapporteringssystemen i förvaltningen så att budgetuppföljningar och
bokslut kan redovisas och analyseras ner på acceptabel
nivå.
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Dnr 2003.111

101

Motion om mindre klasser i grundskolan
Kf 2003-02-24, § 44
Anmäles att en så lydande motion av Kristina Lind, EvaMarie Lidén, Madlén Sjögaardh och Kjerstin Ulfvik Jonasson
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Forskning inom skolans värld visar att det främst är den
pedagogiska kompetensen hos läraren i kombination med
mindre klasser i grundskolan som påverkar undervisningen
positivt. Enbart färre elever per lärare, statistiskt sett, är
alltså inte det viktigaste då vi vill göra förbättringar i skolan.
För att en pedagog ska lyckas i sitt arbete måste det i gruppen ges förutsättningar för nära och goda relationer, vilket
inte är möjligt på samma sätt i större klasser. De som
framförallt vinner på de små klasserna är barn i de lägre
årskurserna, barn med invandrarbakgrund samt barn från
familjer med svag studietradition.
Att ha ett tak på omkring femton elever per klass anses
vara en bra gruppstorlek.
Med tanke på det sjunkande elevantalet i grundskolan och
den ökade tillgången på skollokaler framöver anser vi tidpunkten lämplig att utreda detta förslag.
Med anledning av ovanstående föreslår vi följande:
Att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda de ekonomiska och praktiska möjligheterna för att
klasstorleken i grundskolan ska ha ett tak på cirka femton
elever.”
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Dnr 2002.117
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Motion angående Projekt DDSS (Demografiska Databasen i
Södra Sverige
Kf 2003-02-24, § 45
Anmäles att en så lydande motion av Christer Caesar remitterats till kommunstyrelsen och kulturnämnden:
”Bakgrund
Projektet startade 1997 med syfte att registrera uppgifter
från kyrkoböcker och presentera dessa i sökbar form i en
databas på internet. Databasen innehåller uppgifter ur födelse-, vigsel-, och dödböcker från församlingar i Skåne och
Blekinge fram till ca 1894.
Arbetet med exerpering och registrering pågår i ett antal
kommuner.
Aktuella orter

Lokal huvudman/arbetsgivare

Hässleholm
Svedala
Höganäs
Broby
Bromölla

kommunen, kulturförvaltningen
Kommunen, Sesam-projektet
Kommunen, arbetsmarknadsenheten
Allt-möjligt -verkstaden, Svenska Kyrkan
Kommunen i samverkan med
släktforskarföreningen
Allt-möjligt -verkstaden, Svenska Kyrkan
Helsingborgs kommun
Stadsarkivet
Ängelholms släkt- och folklivsforskarförening
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Lönsboda
Helsingborg
Ystad
Ängelholm
Olofström
Ronneby
Karlskrona
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Kf § 45 forts
Databasen kompletteras efterhand med nya uppgifter efter
granskning av kontrollgruppen på Landsarkivet.
Projektorganisation
Landsarkivet i Lund är huvudman för projektet DDSS.
Styrgrupp
Jan Dahlin, LLA, Lars Jörwall, LLA, Karin Arlid, LAN, Martin
Dribe, Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet, Göran Hallberg, Dialekt- och ortnamnsarkivet, Lund.
Margaretha Mörck, Hässleholms kommun, Marianne Lilja,
Östra Broby och Bromölla, Gunnar Wieslander, Ystads
stadsarkiv samt företrädare för Skånes Genealogiska Förbund.
Vid behov kan andra berörda personer adjungeras till styrgruppen.
Styrgruppens uppgift är bl.a. att hålla sig väl informerad om
de lokala projektgruppernas arbete och i samråd med berörda Af-/Ami följa att verksamheten bedrivs i enlighet med
de intentioner som är fastställda.
Kyrkoböckerna är en ovärderlig källa för såväl släktforskare
som hembygdsforskare och andra som vill veta hur man
levde förr.
I Hässleholms del av projektet finns fem anställda som delar
på 4,5 tjänst. Alla har fått en gedigen utbildning för att
kunna läsa gammal handskrift och genom åren skaffat sig
en stor erfarenhet.
Åtta församlingar i vår kommun är helt klara och de övriga
14 är alla påbörjade.
Kulturnämnden beslöt 021023 att projektet skall pågå till
030531, därefter läggs projektet ned. Man säger dock i beslutsunderlaget att man är intresserad av att projektet får
fortsätta.
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Projektet har tre år kvar för att fullfölja sitt uppdrag med att
överföra alla kommunens kyrkoböcker till internet, så att de
blir lättillgängliga för många fler än idag.
Det verkar tyvärr som om projektet inte kan få ytterligare
externa bidrag, utan kommunen måste stå för kostnaden,
ca 300 kkr per år de resterande tre åren.
Detta är en viktig del av vårt kulturarv som vi inte får missa
att göra tillgängligt för envar. Vi sysselsätter dessutom fem
personer i ytterligare tre år. Det är i allas vårt intresse att
hålla nere arbetslösheten och särskilt när man kan göra det
till en så här billig penning.
Man kan också tänka sig att denna mycket erfarna och
kompetenta resurs kan användas av andra kommuner som
vill deltaga i projektet. Kommunen kan kanske t.o.m. sälja
dessa tjänster till presumtiva kunder och på så vis minska
ner sina egna kostnader.
Mot bakgrund av vad ovan sagts yrkar jag:
-Att kommunen utan avbrott fortsätter med sin del av projektet till dess att kommunens samtliga församlingars kyrkböcker skrivits in.
-Att kulturförvaltningen ges i uppdrag att, dels utreda möjligheterna att utnyttja den personal som finns för att sälja
tjänster till andra kommuner, dels finna andra finansiärer
för projektet.”
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Anmälningar
Kf 2003-02-24, § 46
Dnr 2002.628
252
Underrättelse från länsrätten om överklagat beslut angående försäljning av Garnisonen från Bo-Anders Friberg
och Kjerstin Ulfvik-Jonasson
Dnr 2003.31
007
Anmälan om jäv från Karl-Erik Nilsson (revisor) för granskning av omsorgsnämnden
Tackskrivelse från Axel Axelsson för uppvaktning på 70-årsdagen
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde (heldag) planeras
äga rum den 25 augusti.
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