SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
Plats och tid

1

Linnéskolans aula, Hässleholm, kl 19.00-21.00

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders
Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal, 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, Johan Schiff, Kjerstin Ulfvik-Jonasson, Mari-Ann
Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Karin Axelsson, Roland Persson, Robin Gustavsson, Stig
Hansson, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke Purk, Kerstin Rittbo, Rolf Persson,
Lena Wallentheim, Gösta Johansson, Eva-Marie Lidén, Connie Asterman, Lars Lindbeck, Johan
Berglund, Christer Welinder, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Jörgen Johansson, 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 Gunnel
Gustavsson.

Ersättare
Övriga deltagande

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

Utses att justera
Ersättare

Karin Cohen och Christer Caesar
Douglas Roth och Gunnel Persson

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2003-04-10, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Tommy Nilsson

Justerare

Karin Cohen

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2003-03-31

Anslagsdatum

2003-04-10

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anita Bengtsson

Justering

TN

KC

CC

Paragrafer 47-66

Christer Caesar

Anslagets nedtagande 2003-05-05

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid

2

Ersättare
Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Louise Kjaer, Per-Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Sven
Jönsson, Ulf Swane, Helena Malje, Anita Johannesson, Bengt Troedsson, Bo-Anders Friberg,
Urban Widmark, Kerstin Andersson, Lennart Pettersson, Dan Lindau, Marianne Littke, Eskil
Engström, Bengt-Arne Nilsson, Anna Gustavsson, Christer Stensson, Hans Wendel, Bodil
Gustafsson-Larsson, Per-Gunnar Andersson, Niklas Grundström och Richard Aagren.

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2003.153

101

Fråga angående GATS
Kf 2003-03-31, § 47
Thomas Rasmusson medges inte ställa fråga angående
GATS.

Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2003.172

101

Fråga angående pensionspengar
Kf 2003-03-31, § 48
Per-Åke Purk medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande:
”Hässleholms kommun har placerat anställdas pensionspengar dels i räntebärande papper och dels i aktier. Aktieportföljden ska följa kommunens etiska riktlinjer där det
bl.a. föreskrivs att dessa inte får placeras i vapentillverkning.
Det kan trots detta konstateras att ett visst innehav har
placerats i bolag på den s.k. ”svarta listan”.
a) Är detta riktigt?
b) På vilket sätt kommer du att agera så att dessa placeringar ändras och undviks i framtiden?”
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson besvarar
frågan idag.
Per-Åke Purk tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2003.174

101

Fråga angående regler för att erhålla plats inom särskilt
boende
Kf 2003-03-31, § 49
Berit Wirödal medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande:
”Vilka regler gäller för Hässleholms kommuns innevånare
när det gäller att erhålla plats inom ett särskilt boende?
Hur ser kö-situationen ut?
Tacksam för svar!”
Rolf Delcomyn, 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden,
besvarar frågan.
Berit Wirödal tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2003.183

101

Fråga angående handläggningstider för motioner
Kf 2003-03-31, § 50
Johan Schiff medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande:
”Av förklarliga skäl är beredningen av de ärenden som
kommer upp på fullmäktiges bord olika komplicerad från
ärende till ärende och från motion till motion. Det kan jag
förstå. Vad jag inte kan förstå är varför vissa ärenden som
förefaller relativt enkla kan ta flera år att behandla medans
andra ärenden kan behandlas väldigt snabbt, fastän flera
fullmäktigeledamöter från olika partier talar om att de inte
kan greppa ärendet på så kort tid.
Vi är nog flera i fullmäktigesalen som har svårt att acceptera
den låga prioritet som tilldelas vissa motioner medans andra
får åka gräddfil genom systemet. Det är inte acceptabelt att
det valsar runt motioner i det kommunala systemet från
före detta fullmäktigeledamöter från flera år tillbaka.
Därför vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
- Anser du att det är tillfredsställande att motioner som är
flera år gamla fortfarande inte blivit besvarade?
- Vilken prioritering har ni i kommunstyrelsen som tillåter
att detta sker?
- Finns det någon gräns för hur lång tid det får ta innan ett
ärende kommer upp till fullmäktiges bord?”
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson besvarar
frågan.
Johan Schiff tackar för det snabba svaret.
Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2002.429

106

Godkännande av avtal angående förtroendenämndsverksamheten
Ks au 2003-02-05, § 25
Förtroendenämnden har under 2002 beslutat att föreslå att
på försök teckna avtal med Förtroendenämnden Skåne inom
Region Skåne om handläggning av Hässleholms kommuns
förtroendenämndsverksamhet, samt att efter tre år utvärdera försöket.
Förtroendenämnden Skåne har översänt ett förslag till avtal.
Avtalsförslaget gäller t.o.m. 2004-12-31. Avtalet kostar 20
öre per invånare och år vilket ger 10 000 kronor.
Kommunen skall utse en kontaktperson som bl.a. skall vara
behjälplig med distribution av information på olika sätt.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att på försök teckna avtal med Förtroendenämnden Skåne
avseende förtroendenämndsverksamhet t.o.m. 2004-12-31,
samt
att kostnaderna för avtalet skall belasta kommunledningskontoret (VHT 003).
______

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Ks 2003-02-26, § 57
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-03-31, § 51
Kommunfullmäktige beslutar
att på försök teckna avtal med Förtroendenämnden Skåne
avseende förtroendenämndsverksamhet t.o.m. 2004-12-31,
samt
att kostnaderna för avtalet skall belasta kommunledningskontoret (VHT 003).

Beslut till
Kommunledningskontoret
Region Skåne+avtal

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2001.212

101

Motion angående renässans för källsorteringen
Kf 2001-05-02, § 82
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
mp, remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Ett nordskånskt sopförbränningscentrum i Hässleholm? Vi
föredrar hellre en utökad och utvecklad källsortering och en
mer långtgående materialåtervinnig.
Hässleholms kommun bör nu utveckla källsorteringen och
därmed möjliggöra en utökad materialåtervinning. Målsättningen för oss miljöpartister är att den brännbara fraktionen
är avvecklad inom tre år. Sopförbränning är endast en kort
och tämligen misslyckad parentes i mänsklighetens hantering av avfall!
Vi vill också återupprätta producentansvaret och vill att
kommunen och renhållningsbolaget driver på i frågan. Det
föreligger en viss konflikt mellan kommunen och materialbolag, kanske ska kommunen tona ner sin roll i sophanteringen och låta materialbolagen ta ett större ansvar?
Kanske är det tänkt att fungera just så?
Vi föreslår även att informationen rörande källsortering till
nyinflyttade hässleholmare förstärks och utvecklas. Självklart ska denna ske på ett flertal språk. Detta för att förbättra renheten i fraktionerna och öka effektiviteten i sorteringen. Dessutom är det hög tid för en ny informationskampanj ute i bygderna för att öka kunskapen och viljan för
källsortering. Jag minns med glädje när Renhållarna var i
Häglinge och informerade om källsortering och vill gärna
uppleva detta igen!

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid
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Kf § 82 forts
Vi vill också höja kraven på källsorteringen i flerfamiljshus.
Detta ansvar ligger hos både hyresgästerna och hyresvärden. Ett sanktionssystem som träder i kraft vid missförhållande bör övervägas.
Vidare vill vi att de hushåll som vill gå före i källsorteringen
ska få möjlighet att öka antalet sorterade fraktioner. Vi
tycker t.ex. att plast ska sorteras i flera olika fraktioner, allt
för att onödiggöra sopförbränning. Det är hög tid att ta nya
kliv i källsorteringen.
En mer långtgående källsortering av industrins avfall bör
iscensättas. Endast rent träavfall får förbrännas i fjärrvärmeverket. Askan från verket ska vara ren så att den kan
spridas i skog.
Lyckas vi att inom kort avskaffa den brännbara fraktionen
slipper vi att bygga en sopförbränningsanläggning som dels
försämrar luftkvaliteten, dels alstrar starkt giftig aska, dels
avvecklar bioenergin i fjärrvärmeverket och slår undan benen på lokala flisleverantörer och därmed placerar miljöarbetet i strykklass.
Visst, det är kanske mer kraftfullt att bygga en sopförbränningsanläggning och även ekonomiskt lockande; men en sak
är säker, det är mer lönsamt att slå in på vår väg, i alla fall i
det långa loppet!
Med anledning av ovanstående vill vi att vår motion blir
kommunfullmäktiges mening och att Renhållningsbolaget får
i uppdrag att beakta dessa förslag (om nu det är möjligt att
lägga motioner i renhållningsfrågor efter genomförd bolagisering).”
______

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid
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Ks au 2003-02-05, § 29
Hässleholms Renhållare AB har yttrat sig över motionen
2002-12-02.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till vad Hässleholms Renhållare AB
anfört, avslå motionen.
______
Ks 2003-02-26, § 59
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-03-31, § 52
Thomas Rasmusson yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Thomas Rasmussons yrkande om bifall till
motionen och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till vad Hässleholms Renhållare AB
anfört, avslå motionen.

Beslut till
Hässleholms Renhållare AB

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2000.356

101

Motion angående trafiksituationen i korsningen Kringelvägen
– Röingegatan
Kf 2000-08-28, § 137
Anmäles att en så lydande motion av Per-Åke Purk och Hans
Wendel remitterats till kommunstyrelsen och tekniska
nämnden:
”Den nuvarande utformningen av korsningen Kringelvägen –
Röingegatan är mycket otillfredsställande.
Trafiken på Röingegatan har stopplikt samt upphöjda övergångsställen för gående och cyklister. På Kringelvägen saknas dessa åtgärder, dessutom är sikten för gående och cyklister mycket dålig sett från Röingegatan.
Farten på Kringelvägen är också mycket hög eftersom vägen är bred och några fartdämpande hinder inte finns.
Röingegatan är också en matarled in mot centrum som bl.a.
många skolbarn använder.
Det är viktigt att förbättrande åtgärder införes snarast innan
någon allvarlig olycka inträffar.
Vänsterpartiet föreslår därför:
att någon form av fartdämpande åtgärder införs på Kringelvägen
att sikten förbättras för gående och cyklande på Röingegatan.”
______

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid
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Ks au 2003-02-05, § 31
Efter återremiss till tekniska nämnden för att utreda skillnaderna mellan genomförande av rondell respektive upphöjd
korsning har tekniska nämnden återkommit med förslag att
bygga om aktuell korsning till en cirkulationsplats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att pröva frågan beträffande åtgärder i korsningen Kringelvägen - Röingegatan i kommande budgetberedning, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2003-02-26, § 60
John Bruun yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels John Bruuns yrkande om bifall till motionen
och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder John Bruuns yrkande om bifall till motionen röstar
nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Christer
Welinder, Margareta Sundin, Rune Stensby, Lars-Göran
Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson, John
Bruun och Torsten Ising.

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid
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Ks § 60 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-03-31, § 53
Per-Åke Purk, John Bruun, Douglas Roth, Bengt Andersson
och Lars Olsson yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer beträffande första att-satsen proposition
på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Ordföranden ställer beträffande andra att-satsen proposition
på dels kommunstyrelsens förslag och dels Per-Åke Purks
yrkande om bifall till motionen och finner Per-Åke Purks
yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att pröva frågan beträffande åtgärder i korsningen Kringelvägen - Röingegatan i kommande budgetberedning, samt
att därmed bifalla motionen.

Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2001.289

101

Motion angående miljökonsekvensutredning
Kf 2001-05-28, § 101
Anmäles att en så lydande motion av Karl-Erik Almquist remitterats till kommunstyrelsen:
”Det har på senare tid varit diskussioner om att Hässleholms
kommun ska förvärva Garnisonsområdet. Det har då vid
olika tillfällen förekommit frågetecken om eventuella behov
av sanering av området. För att få klarhet i områdets beskaffenhet och framtida möjligheter föreslår jag att det görs
en fördjupad miljökonsekvensutredning av hela området.”
______
Ks au 2003-02-05, § 32
Miljönämnden har 2002-11-27, § 248, besvarat motionen
genom att hänvisa till det svar som avgavs på Generalläkarens remiss i beslut 2001-12-19, § 319.
I miljönämndens beslut sägs följande:
Den utförda markundersökningen utgör en utmärkt nulägesanalys av de utpekade speciella riskområdena. Nämnden
anför vidare att det är rimligt att den framtida användningen av området skall utgöra grund för omfattningen av
saneringsåtgärderna. Nämnden instämmer i slutanalysen att
det med nuvarande markanvändning och med hänsyn tagen
till den relativt ringa spridningsrisken inte föreligger något
omedelbart saneringsbehov. Detta kan snabbt ändras efter
ett kommunalt övertagande av övningsfälten. Nämnden
finner det lämpligt att saneringsbehovet avgöres i samråd
med Hässleholms kommun.

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid
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Ks au § 32 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till miljönämndens svar § 248/2002
anse motionen besvarad.
Bo-Anders Thornberg deltar ej i beslutet.
______
Ks 2003-02-26, § 61
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.
______
Kf 2003-03-31, § 54
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande om bifall till
motionen och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid
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Kf § 54 forts
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
32 ja-röster och 29 nej-röster avges (Se bilaga Kf § 54).
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till miljönämndens svar § 248/2002
anse motionen besvarad.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkparitets, folkets väls
och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för BoAnders Thornbergs yrkande om bifall till motionen.

Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2003.81

174

Sotningstaxa
Ks au 2003-02-12, § 44
Ny sotningstaxa föreslås fr.o.m. 2003-04-01 baserad på
timpriset 328 kronor.
Byggnadsnämnden har godkänt taxan enligt § 2/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga sotningstaxa att gälla fr.o.m. 2003-04-01.
./. Bilaga, Komförb. cirkulär 2002:83
______
Ks 2003-02-26, § 63
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag, samt
att införa sotningsindex enligt kommunförbundets cirkulär
2002:83 från 2004-04-01.
./. Bilaga, Komförb. cirkulär 2002:83
______

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid
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Kf 2003-03-31, § 55
Rolf Tronäss yrkar bifall till första att-satsen och avslag på
den andra beträffande index. I detta instämmer Lars
Lindbeck.
Arne Elowson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på 1:a att-satsen och
finner den bifallen.
Därefter ställer han beträffande andra att-satsen proposition
på dels bifall och dels avslag och finner den bifallen.
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga sotningstaxa att gälla fr.o.m. 2003-04-01, samt
att införa sotningsindex enligt kommunförbundets cirkulär
2002:83 från 2004-04-01.
./. Bilaga, Komförb. cirkulär 2002:83

Beslut till
Byggnadsnämnden
Räddningstjänsten
Kfs

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31
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Dnr 2001.222

140

Avtal om utbyggnad av ortssammanbindanden nät i Skåne
Ks au 2003-02-12, § 48
Med målsättningen att binda ihop hela Skåne i ett heltäckande bredbandsnät startades år 2000 BAS-projektet (Bredband för Alla i Skåne).
En bärande idé i det länsomfattande bredbandsprojektet är
att ju fler som sluter sig samman i en gemensam upphandling, desto förmånligare villkor kan erhållas.
Upphandling av ett ortssammanbindande fibernät pågår.
Anbud har inkommit och förhandlingar med utvalda anbudsgivare pågår. Målet är att teckna avtal med en huvudleverantör, som ska tillhandahålla och driva nätet under åtta
år. Utbyggnaden ska vara klar 2005.
Upphandling avser i första hand ett ortssammanbindande
nät till orter med mer än 200 invånare.
Staten har beslutat att bidra med en del av de investeringsmedel som behövs (SFS 2001:350, Förordning om stöd
till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.). Bidraget är riktat direkt till kommunerna. Ett
villkor för att erhålla bidraget är att kommunerna själv
finansierar 5% av investeringen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att teckna avtal med BAS-net AB (under bildande) om
utbyggnad av ett ortssammanbindande bredbandsnät.
______

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid
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Ks 2003-02-26, § 64
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att teckna avtal med BAS-net AB (under bildande) om
utbyggnad av ett ortssammanbindande bredbandsnät, samt
att notera att i § 2 åsyftade orter enligt kommunens mening
omfattar de som upptagits i lista (bilaga).
./. Bilaga
______
Kf 2003-03-31, § 56
Lars Olsson, John Bruun och Christer Caesar yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att teckna avtal med BAS-net AB (under bildande) om
utbyggnad av ett ortssammanbindande bredbandsnät, samt
att notera att i § 2 åsyftade orter enligt kommunens mening
omfattar de som upptagits i lista (bilaga).
./. Bilaga

Beslut till
Region Skåne

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31

22
Dnr 2002.535

287

Lokalförsörjningsplan 2003-2008
Ks au 2003-02-12, § 49
Kommunens strategiska lokalgrupp har reviderat lokalförsörjningsplanen.
Den nya planen är anpassad till de förändrade investeringsramar, som kommit under våren 2002. Förändringarna
har inneburit, att tidplanen för investeringsprojekten framförallt inom grundskolan och i viss mån inom omsorgen har
senarelagts. Investeringsplanen har också anpassats att
följa produktionsplanen för investeringsprojekten.
Ny uppdatering av lokalförsörjningsplanen kommer att
utföras i samband med kommunens årliga budgetarbeten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lokalförsörjningsplanen 2003-2008.
______
Ks 2003-02-26, § 65
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-03-31, § 57
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lokalförsörjningsplanen 2003-2008.
Beslut till
TN

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31

23

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?”
______
Kf 2003-03-31, § 58
Willy Ohlsson lämnar följande svar:
Fråga 1. Hur många år har kostnadsskillnaderna varit i
denna storleksordningen (ca 40 %)?
Svar: Eftersom barnomsorgsverksamheten tidigare tillhörde
en annan förvaltning, kan jag bara redovisa fr.o.m. 1997.
Se bilaga!

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid

24

Kf § 58 forts
Fråga 2. Anser du att kostnadsskillnaderna är rimliga?
Svar: Ja. Se förklaring i svaret på fråga 3!
Fråga 3. Vad beror de stora kostnadsskillnaderna på?
Svar: Till största delen beror kostnadsskillnaderna på
väsentliga strukturskillnader, men kan även påverkas av
löneskillnader, vistelsetiden och andelen yngre barn.
Område 7 är det område som har de lägsta barnantalet.
Förskoleavdelningarna i området är fyra till antalet och alla
är 1-avdelningsförskolor. En avdelning ligger i Farstorp, en i
Ballingslöv och två i Hästveda. Dessa förskolor är också helt
hänvisade till att ta emot det antal barn som finns på
respektive ort, eftersom barn från andra delar av kommunen av naturliga skäl inte söker sig till dessa orter. Det
innebär att beläggningsgraden (antalet inskrivna barn i förhållande till platsantalet) varierar från år till år beroende på
den efterfrågan och i grunden det antal barn som föds på
orten. Så var t.ex. 2001 ett år då beläggningsgraden var
låg, i genomsnitt 82 % på de fyra avdelningarna. Under år
2002 var beläggningsgraden 94 % i snitt. Det är den viktigaste förklaringen till att kostnaden per barn faktiskt sjunkit
på området mellan år 2001 och 2002.
Möjligheten att anpassa personalstyrkan till variationen i
antalet inskrivna barn är högst begränsad, eftersom tiderna
för det dagliga öppethållandet styr personalbehovet. Att
barnantalet minskar på en förskola med endast en avdelning
medger därför inte någon minskning av personalen. Det
finns ingen möjlighet att samutnyttja personal från andra
förskolor.
Område 2 däremot är det område som har flest antal barn.
Förskolorna är koncentrerade till Ljungdalaområdet, där det
finns en förskola med fem avdelningar, en med tre och en
med två, vilka alla ligger så nära, att samutnyttjandet av
personalen ger vad man kan kalla stordriftsfördelar. Därtill
finns det en 1-avdelningsförskola till i Ljungdala samt en 2avdelningsförskola i Stoby. Det är vidare vanligt i område 2,
att förskolorna tar emot barn från andra delar av staden,
vilket gör att beläggningsgraden ligger konstant högt.
Område 5 har också haft höga kostnader per barn genom
åren jämfört med andra områden. Även i detta område finns
det flera 1-avdelningsförskolor. En ligger i Vittsjö, en i
Verum och en i Emmaljunga.
Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid

25

Kf § 58 forts
Fråga 4. Har uppgiften föranlett någon åtgärd från BUN´s
sida?
Svar: Som framgår av svaret ovan finns det ett mycket
marginellt utrymme för att åtgärda höga kostnader per barn
som uppkommer i områden med flera 1-avdelningsförskolor
på mindre orter under år då efterfrågan på barnomsorg är
förhållandevis låg.
Fråga 5. Har förhållandena ändrats under år 2002?
Svar: Ja. Se bilaga!
./. Bilaga.
Lars Johnsson tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31

26

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.
______
Vlbn 2003-03-17, § 16
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i Snapphanebygdens Sparbank för tiden från sparbanksstämman 2003 t.o.m. sparbanksstämman 2007 utse följande 16 huvudmän:
Karin Paulsson (m)
Leif Troedsson (m)
Rolf Månsson (c)
Lennart Petersson (c)
Kathryn Forsback (kd)
Linda Lindbeck (fp)
Iréne Westerholm (s)
Ulrika Johannesson (s)
Helene Andersson (s)
Kenth Bengtsson (s)
Eldon Svensson (c)

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid

27

Vlbn forts § 16
Alf Andersson (s)
Gilbert Grip (v)
Kennet Jacobsson (m)
Bengt Paulsson (m)
Bengt-Arne Nilsson (kd)
______
Kf 2003-03-31, § 59
Kommunfullmäktige beslutar
att i Snapphanebygdens Sparbank för tiden från sparbanksstämman 2003 t.o.m. sparbanksstämman 2007 utse
följande 16 huvudmän:
Karin Paulsson (m)
Leif Troedsson (m)
Rolf Månsson (c)
Lennart Petersson (c)
Kathryn Forsback (kd)
Linda Lindbeck (fp)
Iréne Westerholm (s)
Ulrika Johannesson (s)
Helene Andersson (s)
Kenth Bengtsson (s)
Eldon Svensson (c)
Alf Andersson (s)
Gilbert Grip (v)
Kennet Jacobsson (m)
Bengt Paulsson (m)
Bengt-Arne Nilsson (kd)

Beslut till
De valda
Snapphanebygdens sparbank
Valpärm

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31

28

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.
______
Vlbn 2003-03-17, § 17
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i Tyringe Sparbank för tiden från sparbanksstämman
2003 t.o.m. sparbanksstämman 2007 utse följande 16
huvudmän:
Kristina Berglund (m)
Nils Åke Andersson (m)
Eva Kristensson (m)
Tommy Ekman (fp)
Lennart Rundberg (c)
Göran Algotsson (c)
Bodil Bramer (c)
Bo Nilsson (kd)
Berith Pålsson (s)
Sven Jönsson (s)
May-Lis Ljungberg (s)

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid

29

Vlbn forts § 17
Stig Borg (s)
Gun Persson (s)
Lejla Svantesson (v)
Per Lind (kd)
Torsten Ising (fv)
Torsten Ising är jävig och närvarar inte i rummet vid ärendets behandling.
______
Kf 2003-03-31, § 60
Kommunfullmäktige beslutar
att i Tyringe Sparbank för tiden från sparbanksstämman
2003 t.o.m. sparbanksstämman 2007 utse följande 16
huvudmän:
Kristina Berglund (m)
Nils Åke Andersson (m)
Eva Kristensson (m)
Tommy Ekman (fp)
Lennart Rundberg (c)
Göran Algotsson (c)
Bodil Bramer (c)
Bo Nilsson (kd)
Berith Pålsson (s)
Sven Jönsson (s)
May-Lis Ljungberg (s)
Stig Borg (s)
Gun Persson (s)
Lejla Svantesson (v)
Per Lind (kd)
Torsten Ising (fv)

Beslut till
De valda
Tyringe Sparbank
Valpärm

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31

30

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.
______
Vlbn 2003-03-17, § 18
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till ny huvudman i Farstorps sparbank från sparbanksstämman 2003 t.o.m. sparbanksstämman 2005 utse
Elisabeth Naalisvaara (s).
______
Kf 2003-03-31, § 61
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny huvudman i Farstorps sparbank från sparbanksstämman 2003 t.o.m. sparbanksstämman 2005 utse
Elisabeth Naalisvaara (s), Högahult, 280 20 Bjärnum.

Beslut till
Farstorps Sparbank
EN
Valpärm

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31

31

Dnr 2003.126

101

Interpellation angående säkrare skolväg
Kf 2003-03-31, § 62
Lars Arvidsson medges ställa denna interpellation till
tekniska nämndens ordförande:
”I budget 2003 och flerårsplan 2004-2005 är ökandet av
cyklandet ett av inriktningsmålen för tekniska nämnden.
En stor grupp cyklister är våra skolbarn. Barn får skolskjuts
till förskoleklass och den obligatoriska grundskolan om kortaste skolväg överstiger tre km för skolår 0-3, fyra km för
skolår 4-6 och fem km för skolår 7-9. De med kortare
avstånd får gå eller cykla om de inte får skjuts av föräldrarna. För många av barnen är det oftast cykeln som gäller.
Men hur är det med trafikmiljön för dem när de ska ta sig
till och från skolan?
1. Har tekniska nämnden någon kontinuerlig uppföljning av
hur det ser ut med särkerheten för skolbarnens skolväg?
2. Vilka åtgärder planerar nämnden att göra för att öka
cyklandet i kommunen?
Tekniska nämndens ordförande K G Sjöholm uppger att han
besvarar frågan på nästa sammanträde.

Beslut till
TN:s ordf

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31

32

Dnr 2003.124

101

Motion angående kulturarbetet i kommunen
Kf 2003-03-31, § 63
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericsson
remitterats till kommunstyrelsen och kulturnämnden:
”Kultur är viktigt. Kultur är både historia, nutid och framtid.
Kultur är till för alla åldrar. Därför är det viktigt att uppmärksamma ungdomars kulturutövande. En tendens i
dagens samhälle är att ungdomars kulturella skapande har
minskat. Ungdomar har blivit alltmer passiva mottagare av
kultur. Allt färre ungdomar målar, fotograferar, spelar
instrument, dansar eller spelar teater.
Ungdomars delaktighet i kulturellt skapande är viktigt och
för att underlätta detta så föreslår jag att Hässleholms
kommun formulerar en policy för hur kommunen skall möta
ungdomars behov av kultur.
Denna policy kan till exempel innehålla anvisningar om hur
stödet till ungdomars olika kulturyttringar kan ges friare
former och anpassas för snabba förändringar. Det är även
viktigt att formulera hur kommunens kulturpolitik kan stödja
ungdomars förmåga att uttrycka sig via film och media, ord,
bild och form, teater, dans och musik.”

Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31

33

Dnr 2003.127

101

Motion angående säkrare skolskjuts
Kf 2003-03-31, § 64
Anmäles att en så lydande motion av Lars Arvidsson remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Idag får barn skolskjuts till förskoleklass och den obligatoriska grundskolan om kortaste skolväg överstiger tre km för
skolår 0-3, fyra km för skolår 4-6 och fem km för skolår 79. Skolskjutsarna upphandlas enligt gällande lagstiftning och
löper oftast på flera år vilket innebär att för närvarande
kräver inte kommunen att skolbussarna ska ha bilbälten för
alla passagerare.
I ”PM Analys av kommunens förvaltningar 2002-10-16”
skriver Jan Damgren ”Eventuell entreprenad avseende skolskjutsar, egna bussar, skolmåltidsverksamheten m.fl. bör
utredas.” Han redovisar också det aktuella läget med orden:
”BUN kommer att få ta ställning till ev. entreprenad på skolskjutsar i samband med att nuvarande avtalsperiod utlöper.”
Mitt förslag är att man i samband med ovan nämnda utredning får i uppdrag att se över säkerheten på skolbussarna
och undersöka kostnaderna för att få passagerarbälten på
samtliga skolbussar inom nu gällande avtalsperiod. Jag
anser också att detta bör skrivas in i kommunens flerårsplan
under ”särskilda anvisningar.”
Mitt förslag är att kommunfullmäktige beslutar
att BUN får i uppdrag att genomföra den av Jan Damgren
föreslagna utredningen,
att utredningsuppdraget även ska gälla säkerheten på
bussarna

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid

34

Kf § 64 forts
att kommunen ska införa passagerarbälten på samtliga
skolskjutsar med målet att minst 33 % av bussarna har
passagerarbälten 2004, minst 66 % av bussarna har passagerarbälten år 2005 och 100 % av bussarna har passagerarbälten från 1 januari 2006
att medel för detta tillförs 2004 års budget.”

Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-03-31

35

Dnr 2003.184

101

Motion angående lönenivåer i kommunen
Kf 2003-03-31, § 65
Anmäles att en så lydande motion av Johan Schiff och
Thomas Rasmusson remitterats till kommunstyrelsen:
”Detta är en motion om att minska löneklyftorna i samhället. Vi lever i ett samhälle där alla accepterat att olika
arbeten och olika arbetsuppgifter bör generera olika lön
beroende på ansvar, belastning och hur länge man arbetat.
Detta vill vi gröna inte ifrågasätta. Däremot anser vi inte att
dessa skillnader får bli allt för stora och vi kan inte se hur
löneskillnader på mer än hundra procent kan vara rättvist.
Därför anser vi att ingen av kommunens anställda ska ha en
lägre timlön än halva den högsta timlönen bland alla kommunens anställda och arvoderade politiker. Detta handlar
fortfarande om större löneskillnader än vad som kanske är
rimligt, men mindre löneskillnader än vad vi har idag.
Att ingen ska tjäna mindre än hälften än någon annan för
samma arbetstid ser vi som ett långsiktigt mål som vi ska
arbeta efter i förhandlingar med fack och våra arbetstagare.
Det är ingenting som vi kan genomföra över en natt, men
det är inget som är en omöjlighet på längre sikt. Det är
också en nödvändighet att vi bryter mönstret av galloperande löneklyftor i samhället om vi ska lyckas bygga ett
hållbart samhälle tillsammans.
Därför yrkar vi
att Hässleholms kommunfullmäktige antar som mål att alla
kommunanställda ska ha en timlön som inte understiger 50
procent av den högsta timlönen i hela kommunen,
att detta mål ska ligga till grund vid förhandlingar med
arbetstagare och fack.”
Beslut till

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-03-31

Sid

36

Anmälningar
Kf 2003-03-31, § 66
Dnr 2003.135
102
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen vari utvisas
att Helena Malje (s) utsetts som ersättare efter Eva-Lena
Persson.
Kulturnämndens ordförande anmäler att Hässleholms kommun fått utmärkelsen ”Guldprofilen” vid ceremonin i
Kristianstad.
Motivering: Satsningen på Hässleholm Kulturhus har blivit
en stor succé. Publiken har strömmat in i massor och ryktet
om Hässleholms nya identitet som kulturstad sprider sig
som ringar på vattnet långt utanför nordöstra Skåne. Det
har skapat självförtroende och framtidstro hos innevånarna.
Inte minst har kulturhuset ökat kommunens attraktionskraft
som arbets- och bostadsort.

Justering

TN

KC

CC

Utdraget bestyrkes

Bilaga
Kommunfullmäktige
2003-03-31, § 55
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í~äI=ÇçÅâ=Ü∏Öëí=ãçíëî~ê~åÇÉ=eìîìÇ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉå=ãÉää~å=pîÉåëâ~=
hçããìåÑ∏êÄìåÇÉí=çÅÜ=pîÉåëâ~=hçããìå~ä~êÄÉí~êÉÑ∏êÄìåÇÉíK==
bñÉãéÉä=é™=áåÇÉñÄÉê®âåáåÖ=ÄáÑçÖ~ëJ=ëÉ=Äáä~Ö~=NK=

=
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=

fåÇÉñí~äÉí=â~å=çÅâë™=é™îÉêâ~ë=~î==ÉîÉåíìÉää~=âçëíå~ÇëÑ∏ê®åÇêáåÖ~ê=é™=ÖêìåÇ=
~î=ä~Ö=ëçã=é™îÉêâ~ê=~êÄÉíëÖáî~êÉåë=âçëíå~ÇÉê=EÉñÉãéÉäîáë=áåÑ∏ê~åÇÉ=~î=ÑäÉê=
ëÉãÉëíÉêÇ~Ö~êFK=
k®ê=âçããÉê=áåÇÉñÉí\=
jÉÇ=Ü®åëóå=íáää=~íí=ëçíåáåÖëÄê~åëÅÜÉåë=ÇçãáåÉê~åÇÉ=âçëíå~Ç=®ê=ä∏åÉê=éìÄäáJ
ÅÉê~ë=ëçíåáåÖëáåÇÉñ=á=~åëäìíåáåÖ=íáää=ä∏åÉ~îí~äÉåë=êÉîáëáçåëÇ~íìãK=c=å=ä∏éÉê=
ä∏åÉ~îí~äÉå=ãÉÇ=êÉîáëáçåëíáÇéìåâíÉê=Ñê™å=N=~éêáä=êÉëé=™êK=aÉí=ÄÉíóÇÉê=~íí=ëçíJ
åáåÖëáåÇÉñ=éìÄäáÅÉê~ë=á=ã~êë=ã™å~ÇK=k®ê=ÅÉåíê~ä~=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~ê=çã=åó~=ä∏J
åÉ~îí~ä=ëâ~ää=íê®ÑÑ~ë=Ääáê=éìÄäáÅÉêáåÖÉå=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=å®ê=ÇÉëë~=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~ê=
ëäìíÑ∏êëK=
s~ê=éìÄäáÅÉê~ë=ÇÉí\=
pçíåáåÖëáåÇÉñ=âçããÉê=~íí=éìÄäáÅÉê~ë=é™=pîÉåëâ~=hçããìåÑ∏êÄìåÇÉíë=ÜÉãJ
ëáÇ~=ïïïKëîÉâçãKëÉ=
c∏êëä~Ö=íáää=®åÇêáåÖ=á=äçâ~ä~=~îí~äÉí==
f=ÇÉ=~îí~ä=ëçã=íÉÅâå~íë=ãÉää~å=âçããìå=çÅÜ=ëâçêëíÉåëÑÉà~êã®ëí~êÉ=Ñ∏êÉ=NVVU=
Ñ∏êÉëâêáîë=á=ÑäÉêí~äÉí=Ñ~ää=á=¬=V=~íí=ëâçêëíÉåëÑÉà~êã®ëí~êÉå=ÉêÜ™ääÉê=Éêë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=
~î=âçããìåÉå=™ä~ÖÇ~=~êÄÉíëìééÖáÑíÉê=ÉåäáÖí=ÅÉåíê~ä=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉK=k™J
Öçå=ë™Ç~å=ÅÉåíê~ä=ìééÖ∏êÉäëÉ=íÉÅâå~ë=áåíÉ=ä®åÖêÉ=
bíí=Ñ∏êëä~Ö=íáää=®åÇê~Ç=äóÇÉäëÉ=~î=¬=V=ÄáÑçÖ~ë=ëçã=î®ÖäÉÇåáåÖ=Ñ∏ê=ÇÉ=âçããìJ
åÉê=ëçã=âçããÉê=∏îÉêÉåë=ãÉÇ=ëâçêëíÉåëÑÉà~êã®ëí~êÉå=çã=~íí=Ñçêíë®ííåáåÖëîáë=
~åî®åÇ~=ÇÉí=çî~å=ÄÉëâêáî~=ëçíåáåÖëáåÇÉñÉí=Ó=ëÉ=Äáä~Ö~=OK=
cê™Öçê=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=ÇÉíí~=Åáêâìä®ê=ÄÉëî~ê~ë=~î=e~ê~äÇ=iàìåÖ=íÉä=MUJQRO=
TQQQI=e™â~å=m~ääáåÖ=MUJQRQ=TSNV=çÅÜ=räÑ=m~äã=gìêáÇáâ=MUJQRO=TVUN==
psbkph^=hljjrkc£o_rkabq=
pÉâíáçåÉå=Ñ∏ê=pçÅá~äíà®åëíI=ëâóÇÇ=çÅÜ=ë®âÉêÜÉí=
=
=
^åáí~=pìåÇáå=
=
=
_áä~Öçê=
_áä=NK=pçíåáåÖëáåÇÉñ=
_áä=OK=c∏êëä~Ö=íáää=®åÇê~Ç=íÉñí=á=kçêã~ä~îí~äÉí=¬=V=
=

O=
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=

Exempel på indexberäkning – sotning
rééÖ∏êÉäëÉ=çã=Éíí=íêÉ™êáÖí=ä∏åÉ~îí~ä=íê®ÑÑ~ë=Ñ∏ê=Äê~åëÅÜÉå=ÇÉå=OM=àìåá=™ê=MNK=
i∏åÉ∏âåáåÖëìíêóããÉí=éÉê=™ê==®ê=PB=Ñê=ç=ã=ÇÉå=N=~éêáä=MNI=MOI=çÅÜ=MPK=
hçåëìãÉåíéêáëáåÇÉñ=Ñ∏ê=NOJ=ã™å~ÇÉêëÑ∏ê®åÇêáåÖ=åçíÉê~ë=éÉê=ÑÉÄêì~êá=ã™J
å~Ç=êÉëéÉâíáîÉ=™ê=
Eíî™=ã™å~ÇÉê=Ñ∏êÉ=ä∏åÉêÉîáëçåëÇ~íìãFK=
pçíåáåÖëáåÇÉñ=ê®âå~ë=ìí=ÉåäáÖí=Ñ∏äà~åÇÉW=

üê=NW=
i∏åÉ∏âåáåÖ=PB=Ñê™å=N=~éêáä=MN=
hmf=áåÇÉñí~ä=éÉê=ÑÉÄêì~êá=MNW=NISB=
pçíåáåÖëáåÇÉñW=
EMIUM=ñ=PB=H=MIOM=ñNISBF==ñ=NOLV==Z=PISP=B=EZ=OITO=H=MIVNF=
pçíåáåÖëí~ñ~å=êÉîáÇÉê~ë=Ñê™å=N=àìäá=™ê=MN=ãÉÇ=PISPB=
hçããÉåí~êW=bÑíÉêëçã=áåÖÉå=êÉíêç~âíáî=ìééê®âåáåÖ=ëâ~ää=ëâÉ=ìí~å=Ü∏àåáåÖ=
ëâÉê=ã™å~ÇëëâáÑíÉí=ÉÑíÉê=ëçíåáåÖëáåÇÉñ=éìÄäáÅÉê~ë=EÉÑíÉê=ìééÖ∏êÉäëÉå=ph=Ó=
hçããìå~äF=àìëíÉê~ë=ä∏åÉÄÉê®âåáåÖëìíêóããÉí=é™=™íÉêëí™ÉåÇÉ=íáÇ=~î=™ê=N=

üê=OW==
i∏åÉ∏âåáåÖ=P=B=Ñê™å=N=~éêáä=MO=
hmf=áåÇÉñí~ä=®ê=OKPB=á=ÑÉÄê=MO=
pçíåáåÖëáåÇÉñW=
EMIUM=ñ==PB=H=MIOM=ñ=OIPBF=Ó=MIVNB=Z=NIVRB==EOIUS=Ó=MIVNF=
pçíåáåÖëí~ñ~å=êÉîáÇÉê~ë=Ñê™å=N=~éêáä=™ê=MO=ãÉÇ=NIVR=B=
hçããÉåí~êW=e∏àåáåÖÉå=~î=áåÇÉñí~äÉí=™ê=N=ëÉå~êÉä~ÇÉë=é=Ö=~=~îí~äëÑ∏êÜ~åÇJ
äáåÖ~êå~=ãÉÇ=Ñ∏êÜ∏àí=î®êÇÉK=gìëíÉê~ë=™ê=O=ãÉÇ=ãçíëî~ê~åÇÉ=ãáåëâåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=
ìåÇîáâ~=åáî™Ü∏àåáåÖ=

=
NNU=UO=pql`helij==z=_Éë∏âW=eçêåëÖ~í~å=OM==z=qÑå=îñW=MUJQRO=TN=MM==z==c~ñW=MUJSQN=NR=PR=
bJéçëíW=ëâ]ëîÉâçãKëÉ==z==ïïïKëîÉâçãKëÉ===
=
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=

üê=P=
i∏åÉ∏âåáåÖ=P=B=Ñê™å=N=~éêáä=
hmf=áåÇÉñí~ä=éÉê=ÑÉÄêì~êá=MP==®ê=OIU=B=
pçíåáåÖëáåÇÉñ==
MIUM=ñ=PB=H=MIOM=ñ=OIUB=Z==OIVS=B=
pçíåáåÖëí~ñ~å=êÉîáÇÉê~ë=Ñê™å=N=~éêáä=™ê=P=ãÉÇ=OIVSB=

qáãéêáë=çÅÜ=çÄàÉâíëéêáëÉê=
^îêìåÇ~ë=êÉëéÉâíáîÉ=™ê=íáää=å®êã~ëí=äáÖÖ~åÇÉ=ÜÉä~=âêçåí~ä=

O=EOF

SVENSKA
KOMMUNFÖRBUNDET =
=
=

Bilaga 2=
OMMMJMVJNO=
=
=

=

Förslag till ny text av § 9 ”Ersättning” i gällande entreprenadavtal mellan kommun och skorstensfejarmästare
¬=V=
bêë®ííåáåÖ=
kìî~ê~åÇÉ=íÉñíW=
pâçêëíÉåëÑÉà~êã®ëí~êÉå=ÉêÜ™ääÉê=Éêë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~î=âçããìåÉå=™ä~ÖÇ~=~êÄÉíëJ
ìééÖáÑíÉê=ÉåäáÖí=ÅÉåíê~ä=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ=ãÉää~å=pîÉåëâ~=hçããìåÑ∏êÄìåJ
ÇÉí=çÅÜ=pîÉêáÖÉë=ëâçêëíÉåëÑÉà~êã®ëí~êÉë=êáâëÑ∏êÄìåÇK=
=
£îêáÖ~=éêÉëí~íáçåÉê=ÉåäáÖí=O=¬=ëâ~ää=Éêë®íí~ë=ÉåäáÖí=ë®êëâáäÇ=~î=âçããìåÉå=
~åí~ÖÉå=í~ñ~=ÉääÉê=á=áÅâÉ=í~ñÉÄÉëí®ãÇ~=Ñ~ää=ÉåäáÖí=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ=ãÉää~å=
ëâçêëíÉåëÑÉà~êã®ëí~êÉå=çÅÜ=âìåÇÉå=
=
kó=íÉñíW=
bêë®ííåáåÖÉå=Ñ~ëíëí®ääë=îáÇ=äçâ~ä~=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~êK=aÉå=∏îÉêÉåëâçãå~=Éêë®ííJ
åáåÖÉåI=ëçã=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=hçããìåÑìääã®âíáÖÉë=Ñ~ëíëí®ää~åÇÉ=~î=ëçíJ
åáåÖëí~ñ~I=êÉîáÇÉê~ë=™êäáÖÉå=ãÉÇ=~î=ÅÉåíê~ä~=é~êíÉêå~=éìÄäáÅÉê~í=ëçíåáåÖëáåJ
ÇÉñ=ë™îáÇ~=áåíÉ=~åå~í=∏îÉêÉåëâçããÉëK=
qáãéêáë=çÅÜ=çÄàÉâíéêáëÉê=~îêìåÇ~ë=íáää=å®êã~ëí=äáÖÖ~åÇÉ=ÜÉä~=âêçåí~äK=
^åã®êâåáåÖ=
£îÉêÉåëâçããÉäëÉ=â~å=íê®ÑÑ~ë=çã=~íí=î®êÇÉí=~î=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=™êë~êîçÇÉ=
çãê®âå~ë=çÅÜ=áåÖ™ê=á=Éêë®ííåáåÖÉå=Ñê™å=ÇÉå=Ñ∏êëâêáîå~=ëçíåáåÖÉå=
=
=

=
NNU=UO=pql`helij==z=_Éë∏âW=eçêåëÖ~í~å=OM==z=qÑå=îñW=MUJQRO=TN=MM==z==c~ñW=MUJSQN=NR=PR=
bJéçëíW=ëâ]ëîÉâçãKëÉ==z==ïïïKëîÉâçãKëÉ===

Bilaga
Kommunfullmäktige
2003-03-31, § 56

Förteckning över orter i Hässleholms kommun med minst 200
invånare enligt SCB 951231
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballingslöv
Bjärnum
Emmaljunga
Finja
Hässleholm
Hästveda
Mala
Röke
Sjörröd
Stoby
Sösdala
Tormestorp
Tyringe
Vankiva
Vinslöv
Vittsjö
Västra Torup

