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Madlén Sjögaard, Roland Persson, Karin Cohen, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas Roth,
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Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita Peterson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn, Thomas
Rasmusson, Hans Tosteberg, Christina Hofvander, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Leif Nilsson,
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Ersättare
Louise Kjaer, Urban Widmark, Johan Barnekow, Kerstin Andersson, Jörgen Johansson, Gösta
Johansson, Inger Johansson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Dan Lindau, Marianne Littke, Eskil
Engström, Gunnel Gustavsson, Bengt-Arne Nilsson, Anna Gustavsson, Christer Stensson, PerGunnar Andersson, Niklas Grundström och Richard Aagren.
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Information
Kf 2003-05-26, § 78
Miljöchefen Sven-Inge Svensson informerar, efter godkännande av kommunfullmäktige, om miljöbokslutet.
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Dnr 2003.281

101

Fråga angående rundtur och vandring på Hovdalaområdet
Kf 2003-05-26, § 79
Robin Gustavsson medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande:
”Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter m.fl. inbjuds till
rundtur och vandring på Hovdalaområdet -tema naturvärden och friluftsliv, tisdagen den 27:e och onsdagen den
28:e maj.
Av programmet framgår att resan tar i anspråk en och en
halv dag och skall ge deltagarna en inblick i biologiska naturvärden i rinnande vatten, biologiska värden i gamla träd
och sandiga marker, överblick över marker och odlingslandskap mm.
Rundturen kan säkert vara intressant, men hur viktig är
denna exotiska utflykt.
Hässleholm kommun har en ansträngd ekonomi och vi
hjälps åt att undersöka vilka besparingar som kan göras för
att få en ekonomi i balans. Vi vet att medarbetare i kommunen har ett välbehövligt krav på högre lön, kärnverksamheter som är i behov av tillskott i stället för besparingar och
utvecklingsområden som behöver investeringar.
Varje utlägg, litet som stort, skall prövas om det tillför
kommunen och skattebetalarna de värden det kostar.
Jag tillåter mig fråga
Vad beräknar man kostnaden till?
Vilka värden tillför denna rundtur kommunstyrelsens ledamöter?
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Kf § 79 forts
Är några av objekten som skall beskådas och i så fall vilka,
underlag för kommande beslut?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Robin Gustavsson tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2003.284

101

Fråga angående demokrati
Kf 2003-05-26, § 80
Kjerstin Ulfvik Jonasson medges ställa denna fråga till
kommunstyrelsens ordförande:
”På dagens föredragningslista p 7 finns svar på motion om
demokrati. Svaret handlar om medborgarförslag, öppna
sammanträden m m.
Min motion från 16 dec 2002 berör allmänhetens möjligheter att få tillgång till beslutsunderlag, synpunkter under beredningens gång, dvs möjligheterna att påverka. Motionen
berör således frågor som intensivt hör ihop med demokratimotionen.
Om inrättande av medborgarförslag, öppna sammanträden
m m ska bli det demokratilyft som avses, måste även synpunkterna i min motion beaktas.
Om vi vill öppna dörrarna till maktens korridorer måste vi se
till att visa att vi har en öppen attityd, både politiker och
tjänstemän.”
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson besvarar
frågan på dagens sammanträde.
Kjerstin Ulfvik Jonasson tackar för svaret.
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Dnr 2003.162

042

Revisionsberättelse för år 2002
Kf 2003-05-26, § 81
Behandlingen av årsredovisningen inleds med ett anförande
av revisor Karl-Erik Nilsson.
Revisionen har avgett en revisionsberättelse vari ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
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Dnr 2003.162

042

Ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet
Kf 2003-05-26, § 82
Revisionen har avgett en revisionsberättelse vari ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Rolf Persson yrkar att kommunfullmäktige skall tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2002 års verksamhet.
Ordföranden informerar om kommunallagens regler beträffande redovisningsskyldighet och jäv. Han anmäler att han
själv p.g.a. jäv inte är behörig att delta i beslutet i frågan
om ansvarsfrihet för tekniska nämnden och dess enskilda
ledamöter. Han redovisar och får godkänt att fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och samtliga
nämnder utom tekniska nämnden och dess enskilda ledamöter först varefter beslut tas beträffande tekniska nämnden och deras enskilda ledamöter.
Ordföranden ställer proposition på ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder utom tekniska nämnden och deras enskilda ledamöter och finner att ansvarsfrihet beviljas.
Ordföranden lämnar därefter över klubban till vice ordföranden Arne Elowson som ställer proposition på ansvarsfrihet
för tekniska nämnden och dess enskilda ledamöter och finner att ansvarsfrihet beviljas.
Arne Elowson återlämnar klubban till Tommy Nilsson som
återinträder som ordförande.
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Kf § 82 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för år 2002 för kommunstyrelsen
och dess enskilda ledamöter, samt
att bevilja ansvarsfrihet för år 2002 för övriga nämnder och
deras enskilda ledamöter.
Det antecknas att i beslutets olika delar deltar ej de enskilda
ledamöterna i de delar de är redovisningsskyldiga till kommunen.
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Dnr 2003.162

042

Årsredovisning 2002
Ks 2003-03-26, § 79
Kommunens årsredovisning föreligger för år 2002.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till synnerliga skäl avstå från resultatreglering, samt
att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
______
Kf 2003-04-28, § 69
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
Kf 2003-05-26, § 83
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna,

Justering

TN

AE

IN

GP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid

11

Kf § 83 forts
att med hänsyn till synnerliga skäl avstå från att reglera resultatet för år 2002.

Beslut till
Revisorerna
Ekonomikontoret
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Dnr 2003.43

003

Nytt reglemente för pensionärsrådet
Ks au 2003-03-26, § 72
Förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet har upprättats. Underlag för förslaget är dels nuvarande reglemente
samt dels rekommendation till normalreglemente.
Förslaget har presenterats i pensionärsrådet, varefter visst
förtydligande gjorts.
Omsorgsnämnden har tillstyrkt förslaget.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet.
______
Ks 2003-04-23, § 91
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-05-26, § 84
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet.
Beslut till
Omsorgsnämnden
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Dnr 2003.68

101

Svar på 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.”
______
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Ks au 2003-03-26, § 76
Tekniska nämnden har yttrat sig positivt över motionen enligt § 22/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till vad tekniska nämnden svarat anse
motionen vara bifallen och besvarad.
______
Ks 2003-04-23, § 93
John Bruun tackar för behandlingen av motionen och yrkar
bifall.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-05-26, § 85
John Bruun tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till svar.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till vad tekniska nämnden svarat anse
motionen vara bifallen och besvarad.
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Dnr 1999.589

101

Svar på motion angående kommunens tolkförmedling
Kf 991129, § 142
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg,
m, remitterats till socialnämnden:
”Landshövding Björn Eriksson i Östergötlands län har nyligen för regeringen presenterat en rapport som är kritisk till
kommunala tolkförmedlingar. Kritiken består i att kommunala tolkförmedlingar konkurrerar ut privata förmedlingar
samt bryter mot kommunallagen på så sätt att de säljer fler
tjänster till andra kommuner och landsting än till den egna
kommunen.
Hässleholms kommuns tolkförmedling, som organisatoriskt
lyder under socialförvaltningen, förmedlar tolkuppdrag till
kommuner, sjukvårdsinrättningar, myndigheter och privata
uppdragsgivare i hela nordöstra Skåne. Sannolikt avser huvuddelen av de förmedlade tjänsterna andra uppdragsgivare
än vår egen kommun varför verksamheten är tveksam ur
kommunalrättslig synpunkt.
Mot bakgrund av ovanstående hemställes att kommunen
snarast avvecklar sin tolkförmedling.”
______
Ks au 2001-09-19, § 314
Socialnämnden har föreslagit att motionen avslås samt att
frågan hänskjuts till styrelsen för Skåne Nordost för ställningstagande.
Bengt Andersson yrkar att motionen avslås.
Bo-Anders Thornberg yrkar att motionen bifalles.
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Ks au § 314 forts
Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena
och finner sitt eget yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå
motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar
nej.”
En ja-röst och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet har sålunda med ordförandes utslagsröst
beslutat att föreslå att motionen avslås.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig Bo-Anders Thornberg.
______
Ks 2001-10-03, § 159
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss på ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner att
det ska återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
______
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Ks au 2003-03-26, § 78
Vid underhandskontakter med övriga samverkande kommuner avseende tolkförmedling i Hässleholm har konstaterats
att den befintliga ordningen anses fungera väl och vara
kostnadseffektiv. Dessa förordar att någon ändring i organisationen ej sker.
Bengt Andersson yrkar att motionen avslås.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på de framställa yrkandena
och finner sitt eget yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå
motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar
nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig mot beslutet.
______
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Ks 2003-04-23, § 94
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Robin Gustavsson, John Bruun och Torsten Ising.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby, Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson, John
Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.
______
Kf 2003-05-26, § 86
Lars Johnsson yrkar bifall till motionen. I detta instämmer
Robin Gustavsson, John Bruun och Bo-Anders Thornberg.
Gunnel Persson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kf § 86 forts
Ordföranden ställer proposition på dels Gunnel Perssons
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels
Lars Johnssons yrkande om bifall till motionen och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som stöder
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder bifall
till motionen röstar nej.”
34 ja-röster och 27 nej-röster avges. (Se bilaga Kf § 86).
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig folkpartiets, kristdemokraternas,
moderaternas och folkets väls ledamöter sig till förmån för
sitt yrkande om bifall till motionen.

Beslut till
Socialnämnden
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögardh, m
Roland Persson, s
Karin Cohen, v
Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
K-G Sjöholm, c
Gunnel Persson, s
Johan Schiff, mp
Kjerstin Ulfvik-Jonasson, fv
Ullacarin Woxblom Hjort, fp
Anders Åström, s
Anita Johannesson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Agneta Söderberg, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Rolf Persson, s
Lena Wallentheim, s
Lars-Ivar Ericson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Per-Ingvar Önnevik, s
Lars Lindbeck, fp
Bengt Troedsson, m
Christer Welinder, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Peterson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Christina Hofvander, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Nilsson, 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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Svar på motion angående anlitande av vaktbolag för att
skydda medborgarna och egendom
Kf 2001-02-26, § 42
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg
och Rolf Tronäss remitterats till kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och socialnämnden:
”Brottsligheten i Sverige ökar och blir allt grövre. Staten,
som ska svara för rättstryggheten i landet, har misslyckats
inom flera områden. Mycket beror på att den socialdemokratiska regeringen till stora delar raserat polisväsendet och
att man tillåter en mycket flummig kriminalvård där brottslingar tycks gå ut och in i fängelserna efter eget gottfinnande. Men även om det är staten som ska svara för rättstryggheten är det ändå samhället i stort som ska skydda
sina medborgare. När staten misslyckas är det därför kommunerna som måste hjälpa till. Det är inte meningen att
kommunerna ska ta över statens ansvar men i avvaktan på
mer ansvarsfull kriminalpolitik bör Hässleholms kommun
göra en insats för att förbättra skyddet för sina invånare och
deras egendom.
Moderata Samlingspartiet föreslår därför
Att kommunen anlitar ett eller flera vaktbolag som får till
uppgift att skydda medborgarna och bevaka enskild och
allmän egendom.
Att vaktstyrkan får en sådan storlek att man verka i hela
kommunen
Att man, på alla plan, arbetar för en förstärkning av polisens
resurser.”
______
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Ks au 2003-03-26, § 79
Bengt Andersson yrkar att motionen avslås.
Bo-Anders Thornberg yrkar att motionen bifalles.
Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena
och finner sitt eget yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå
motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar
nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig mot beslutet.
______
Ks 2003-04-23, § 95
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.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
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Ks § 95 forts
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 6 nej-röster avges, 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby, Lars-Göran Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson och
Torsten Ising.
Följande avstår från att rösta: John Bruun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-05-26, § 87
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Rolf Tronäss och Torsten Ising.
Lars Olsson yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att
uppdra åt kommunstyrelsen att tillskriva Polisen och be dem
precisera vilket område i Hässleholm som har behov av förstärkning utöver deras ordinarie uppgifter samt redovisning
av under vilka tider kommunal insats kan vara erforderlig,
och att uppdra åt kommunstyrelsen att när Polisen inkommit med beskrivning av var och när extra resurser erfordras
uppta en diskussion med dem om att införa arbetsformer
snarlika dem som på försök avses tillämpas i Malmö stad.
I detta instämmer Bengt Andersson, John Bruun, Gunnel
Persson, Christer Welinder, Lena Wallentheim, Christer
Caesar och Robin Gustavsson.
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Kf § 87 forts
Per-Åke Purk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Karin Cohen.
Lars Olsson yrkar dessutom att kommunen, på alla plan,
skall arbeta för en förstärkning av Polisens resurser.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels motionen och dels Lars Olssons yrkande och
finner Lars Olssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillskriva Polisen och be
dem precisera vilket område i Hässleholm som har behov av
förstärkning utöver deras ordinarie uppgifter samt redovisning av under vilka tider kommunal insats kan vara erforderlig,
att, uppdra åt kommunstyrelsen att när Polisen inkommit
med beskrivning av var och när extra resurser erfordras
uppta en diskussion med dem om att införa arbetsformer
snarlika dem som på försök avses tillämpas i Malmö stad,
att kommunen, på alla plan, skall arbeta för en förstärkning
av polisens resurser.
Mot beslutet reserverar sig moderaternas och vänsterpartiets ledamöter.

Beslut till
Polisen+brev
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Dnr 2002.409

101

Svar på motion angående demokratin
Kf 2002-08-26, § 148
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret):
”Medborgarförslag
Alla invånare skall kunna lägga förslag till kommunfullmäktige och få dem behandlade. Den som vet mest om vad som
behövs åtgärdas är den som berörs. Massor av kreativa och
idérika individer är stora resurser för samhället som bör användas.
Självbestämmande över budget
Försök med att låta barn/elever själva fördela sin del av
kommunbudgeten. Investeringar i skolgårdar, lekplatser etc
bör kunna bestämmas av de berörda direkt. När man själv
får vara med att välja utformningen på till exempel sin skolgård och vad som skall finnas där ökar ansvarskänslan.
Brukarinflytande
Bygdeföreningar skall kunna ansvara för idrottsplatser, samlingslokaler, skolor etc. När en bygdeförening vill ta över ett
kommunalt ansvarsområde skall detta i varje läge uppmuntras. En större gemenskap byggs upp och det sociala
kapitalet växer. Kommunen skall stödja utveckling av kooperativa driftsformer inom skola, dagis och andra allmännyttiga verksamheter.
16års rösträtt
Hässleholms kommun bör försöka få bli försökskommun vad
gäller att låta 16-åringar rösta i kommunalvalet. Ungdomar
lever i den kommunala verksamheten. De känner idag viss
vanmakt något som till viss del skulle elimineras med att ge
dem rösträtt. Vi tror att unga människor har mycket viktiga
åsikter som bör hörsammas i kommunalvalet.
Justering
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Kf § 148 forts
Beslutande folkomröstningar
När 10% av befolkningen vill genomföra en folkomröstning
skall detta göras. När invånarna har röstat om en fråga skall
utfallet följas. Ingen folkvald skall kunna motsätta sig en
majoritet av kommuninvånarna som fallet är idag. I en deltagande demokrati är det viktigt att en folkomröstning alltid
finns som ett alternativ till det representativa beslutandet.
Undersök var makten finns
En undersökning om var makten i kommunen finns skall
genomföras. Är det så att kommunfullmäktige har makten
eller finns den någon annanstans? Informella maktcentra
bör identifieras och aktivt motarbetas.
Öppna nämnd- och styrelsemöten
Invånarna skall ges möjlighet att delta på möten i så stor
utsträckning som möjligt. Klimatet på mötena kommer att
förändras till det bättre. De vänskapsband som byggs upp
mellan politiker från olika partier skulle få mindre inverkan
på deras ställningstaganden. Den ideologiska diskussionen
skulle uppmuntras och ärlighet hela tiden garanteras.
Rådslag
Ett modernt instrument för att göra invånare mer delaktiga i
beslutsfattandet är att genomföra ett så kallat ”Rådslag”.
Genom att informera om en viss fråga och sedan genomföra
en omröstning eller meningspejling kan fler beslut bli bättre.
I Kalix har två lyckade rådslag hållits.
Öppen beredning
Ärenden bör beredas så öppet som möjligt. Kommun skall
själva efterfråga synpunkter och arbeta aktivt för att få det
från medborgarna. Utbildning åt tjänstemännen för att lära
sig söka upp åsikter skall ske. Tjänstemännen skall så ofta
som möjligt försöka ta del av de berörda invånarnas åsikt i
ett fall. Små turnéer i kommunen för att fånga upp idéer
från folk är också något man bör jobba med.
Med hänvisning till ovan anförda föreslår jag att kommunfullmäktige ser som sin mening att förverkliga intentionerna
i motionen.”
______
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Ks au 2003-03-26, § 80
Yttrande har utarbetats på kommunledningskontoret.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att beträffande öppna sammanträden uppmana nämnderna
att under året vid enstaka tillfällen bjuda in allmänheten till
information i pågående frågor eller till möten med särskilt
tema,
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta förslag till regler för införande av medborgarförslag på försök t.o.m.
2004-12-31,
att motionen i övrigt inte ska föranleda någon åtgärd, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2003-04-23, § 96
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-05-26, § 88
Johan Schiff yrkar bifall till motionen.
Kjerstin Ulfvik Jonasson yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och
finner Kjerstin Ulfvik Jonassons yrkande bifallet.
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Kf § 88 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att beträffande öppna sammanträden uppmana nämnderna
att under året vid enstaka tillfällen bjuda in allmänheten till
information i pågående frågor eller till möten med särskilt
tema,
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta förslag till regler för införande av medborgarförslag på försök t.o.m.
2004-12-31,
att motionen i övrigt inte ska föranleda någon åtgärd, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.

Beslut till
Samtliga nämnder
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Dnr 2003.152

101

Förteckning över ej besvarade motioner
Ks au 2003-03-26, § 81
Kommunstyrelsen skall årligen till kommunfullmäktige anmäla de motioner som ej ännu slutbehandlats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
______
Ks 2003-04-23, § 97
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-05-26, § 89
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.

Beslut till
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Dnr 2002.493

409

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen
Ks au 2003-04-09, § 95
Miljönämnden föreslår enligt § 285/2002 att ”Taxa för tillsyn
enligt tobakslagen” med en årsavgift på 1K skall antas att
gälla fr.o.m. 2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för tillsyn enligt tobakslagen fr.o.m. 2003-0701, samt
att under 2003 uttaga endast halv avgift.
______
Ks 2003-04-23, § 99
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-05-26, § 90
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för tillsyn enligt tobakslagen fr.o.m.
2003-07-01, samt
att under 2003 uttaga endast halv avgift.
Beslut till
Kommunal författningssamling
Miljönämnden
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Dnr 2003.171

042

Årsredovisning för 2003 för Kommunalförbundet AV Media
Skåne
Ks au 2003-04-09, § 96
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut och verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för år
2002, samt
att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2002.
______
Ks 2003-04-23, § 100
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Lena Wallentheim deltar p.g.a. jäv inte i handläggningen
och beslutet.
Alf Nilsson tjänstgör.
______
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Kf 2003-05-26, § 91
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för år
2002, samt
att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2002.
Birgitta Tuvesson deltar p.g.a. jäv inte i beslutet. Johan
Barnekow tjänstgör.
Lena Wallentheim deltar p.g.a. jäv inte i beslutet. Ingen ersättare finns att kalla in.

Beslut till
Kommunförbundet AV Media Skåne
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Dnr 2001.383

214

Antagande av detaljplan för Hässleholm 89:9 m.fl.
Ks au 2003-04-09, § 98
Det reviderade förslaget till detaljplan för Hässleholm 89:9
m.fl. i Hässleholms tätort har av byggnadsnämnden enligt
§ 98/2003 översänts för antagande.
Syftet med detaljplanen är att ta fram nya, attraktiva områden för bostadsbebyggelse.
Området är beläget i södra delen av Hässleholms tätort, i
omedelbar närhet till befintlig bebyggelse. Det begränsas i
norr av Hässlegårdens golfbana, i söder av Södra Kringelvägen, i öster av stambanan och golfbanan samt i väster av
Hovdalavägen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga detaljplan för Hässleholm 89:9 m.fl. (Hässlegården).
______
Ks 2003-04-23, § 101
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2003-05-26, § 92
Thomas Rasmusson yrkar att texten i Genomförandebeskrivningen punkt 2.4.6 skall bytas till texten ”Fjärrvärme
till området skall planeras.”
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens
förslag utom beträffande punkt 2.4.6 i Genomförandebeskrivningen och finner den bifallen.
Ordföranden ställer därefter beträffande punkten 2.4.6 proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Thomas
Rasmussons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag
bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga detaljplan för Hässleholm 89:9 m.fl. (Hässlegården).
Bilaga. Hur man överklagar.

Beslut till
Byggnadsnämnden
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Bilaga Kf § 92
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Vill Ni överklaga Kommunfullmäktiges beslut att antaga detaljplan
för Hässleholm 89:9 m.fl. skall Ni göra på följande sätt.
Sänd en skrivelse med Ert överklagande till Kommunstyrelsen i
Hässleholms kommun. Ställ överklagandet till: Länsstyrelsen i
Skåne län
I Ert överklagande skall Ni tala om varför Ni anser att Kommunfullmäktiges beslut skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Skicka
även med sådant som Ni anser har betydelse för ärendet.
Det är viktigt att Ni talar om vilket beslut Ni överklagar.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och
telefonnummer. Om Ni anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.
Önskar Ni ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till
Byggnadsnämnden i Hässleholms kommun, tel 0451/268902.
OBS!
Överklagandet skall lämnas/skickas till Kommunstyrelsen, och
inte till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer därefter att skicka
överklagandet, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, till
Länsstyrelsen.
För att Ert överklagande skall kunna tas upp till prövning måste Er skrivelse ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre
veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet
har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.
Sänd överklagandet till:
Kommunstyrelsen
Stadshuset
281 80 HÄSSLEHOLM
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Dnr 2002.436

101

Svar på motion angående fler karriärvägar för lärare
Kf 2002-08-26, § 153
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Att vara lärare är inte vilket jobb som helst. Läraryrket är
det yrke som kanske mer än något annat påverkar vårt
lands och vår kommuns framtid.
Läraryrket är i kris
Som en följd av en gigantisk generationsväxling i lärarkåren
åren efter sekelskiftet måste vi nu rekrytera fler lärare än
någonsin. Samtidigt är läraryrket mindre populärt än på
mycket länge. I en sammanställning från Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs Universitet redovisas skrämmande
siffror. Under perioden 1994 – 96 fullföljde bara fyra lärarkandidater av tio utbildningen till mellanstadie- och högstadielärare. Hela 60 % valde av olika skäl, att hoppa av utbildningen i förtid.
Vad händer med kvaliteten på svensk skola i framtiden, om
yrkesväljande ungdomar inte vill bli lärare, samtidigt som vi
måste anställa fler lärare än någonsin tidigare? För att klara
rekryteringen av lärare till framtidens skola måste läraryrkets status kraftigt höjas.
Ett yrkes status avgörs till betydande del av löneläget. En
svensk lärare tjänar avsevärt mindre än nästan alla andra
kolleger i de industrialiserade länderna. Bara en tjeckisk och
en grekisk lärare tjänar mindre i OECD: s senaste jämförelse. En svensk gymnasielärare tjänar 40 % av en tysk
gymnasielärarlön. En dansk lärare tjänar 10 000 kr mer än
sin svenske kollega. Räknat i köpkraft har en portugisisk
medelålders adjunkt dubbelt så hög ekonomisk
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Kf § 153 forts
levnadsstandard som sin svenske kollega. Dessutom är löneutvecklingen obefintlig. Inte i något land som ingår i någon tillgänglig statistik är skillnaden i lön mellan en 23-årig
och en 55-årig lärare mindre än i Sverige. Europas bästa
skola skapas inte med västvärldens sämst betalda lärare.
Vi vill införa fler karriärmöjligheter för lärare. Det är viktigt
att yngre och medelålders lärare känner att de kan utvecklas i yrket, också genom att göra karriär dvs. få ett mer
krävande men också mer betalt arbete. De möjligheter som
tidigare fanns t ex tjänster som huvudlärare och institutionsföreståndare, har nu till stor del försvunnit. Skolan behöver lärare som i sin tjänst får ägna sig åt utvecklingsarbete t ex metodik, kvalitetssäkring/utvärdering.
En möjlig karriärväg är att inrätta och besätta lektorat. Undervisningen i främst gymnasiet mår mycket bra av att ha
en kontaktyta mot forskningsvärlden. Därför är lärare med
egen forskningserfarenhet av stor betydelse. Trots återkommande uttalanden från statsmakternas sida med den
innebörden är antalet lektorer litet i den svenska gymnasieskolan. Det finns gymnasier utan en enda lektor. Det är viktigt att vidta åtgärder för att förändra den situationen. Med
den individuella lönesättning som nu tillämpas borde det
vara möjligt att skapa karriärtjänster.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en plan för hur fler karriärvägar
för lärare skapas.”
______
Ks au 2003-04-09, § 99
Motionen har sänts till Barn- och utbildningsnämnden som
behandlat ärendet i arbetsutskottet 2003-03-05 (§ 31) samt
i nämnden 2003-03-19 (§ 44). Nämnden har antagit förvaltningens yttrande.
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Ks au § 99 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad.
______
Ks 2003-04-23, § 102
John Bruun yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels John Bruuns yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-05-26, § 93
John Bruun och Urban Widmark yrkar att motionen skall bli
bifallen.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till
kommunstyrelsens förslag och dels bifall till John Bruuns
och Urban Widmarks yrkande och finner kommunstyrelsens
förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder John
Bruuns och Urban Widmarks yrkande röstar nej.”
32 ja-röster och 27 nej-röster avges. 2 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 93).
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögardh, m
Roland Persson, s
Karin Cohen, v
Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
K-G Sjöholm, c
Gunnel Persson, s
Johan Schiff, mp
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
Ullacarin Woxblom Hjort, fp
Anders Åström, s
Anita Johannesson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Urban Widmark, m
Agneta Söderberg, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Rolf Persson, s

Kommunfullmäktige § 93...........................
JA
NEJ
AVST
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Lena Wallentheim, s
Gösta Johansson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Per-Ingvar Önnevik, s
Lars Lindbeck, fp
Bengt Troedsson, m
Louise Kjaer, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Peterson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Christina Hofvander, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Nilsson, 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid

37

Kf § 93 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad.
Mot beslutet reserverar sig folkpartiets ledamöter.

Beslut till

Justering

TN

AE

IN

GP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26

38

Dnr 2002.443

101

Svar på motion om det pedagogiska ledarskapet i skolan
Kf 2002-09-30, § 162
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Den svenska skolan lider av ledarskapskris. Många rektorer
har inte möjlighet att agera som ledare för skolans huvuduppgifter som är undervisning och fostran. De slits mellan
olika roller. Rektorer arbetar nuförtiden mest som administratörer och kamrerer. Även kamerala och administrativa
arbetsuppgifter kräver personal med specifik kompetens. En
rektor idag har ett väsentligt ökat ansvar, jämfört med den
centralstyrda skola som försvann för några år sedan. Rektorer ägnar nu mycket stor del av sin arbetstid åt budget,
fastighetsförvaltning, skolbyggen, upphandlingar, skolmat,
miljö- och lönefrågor. Därtill kommer utvecklingsarbete och
försöksverksamhet, t ex arbetet med föräldrastyrelser.
Rektorerna får allt mindre tid för sin viktigaste uppgift – att
vara hängivna ledare för utbildningen och fostran i skolan.
Om vi i framtiden skall ha en hög klass på skolorna i Hässleholm, måste vi se till att rektorerna får möjlighet att framförallt ägna sig åt att leda och inspirera lärarna i skolans
huvuduppgift, undervisning och fostran. Detta är mer viktigt
än någonsin i en tid när samhällsförändringar ställer stora
krav på utveckling av skolan. Rektorerna måste ha tid och
möjlighet att vara pedagogiska ledare, och de måste ha tid
att stödja sina lärare i deras arbete för ordning och reda, respekt och arbetsro i skolan.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid
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Kf § 162 forts
Med hänvisning till ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna
att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag om hur rektorsbefattningar i vår kommun kan utformas så att huvuduppdraget blir det pedagogiska ledarskapet av verksamheten”
______
Ks au 2003-04-09, § 100
Motionen har sänts till barn- och utbildningsnämnden som
behandlat ärendet i arbetsutskottet 2003-03-05 (§ 30) samt
i nämnden 2003-03-19 (§ 43). Nämnden har antagit förvaltningens yttrande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad.
______
Ks 2003-04-23, § 103
John Bruun yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels John Bruuns yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid
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Kf 2003-05-26, § 94
John Bruun yrkar att motionen skall anses bifallen och besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26
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Dnr 2002.613

533

Godkännande av konsortialavtal avseende Kristianstad Airport AB
Ks au 2003-04-15, § 105

Förslag till nytt konsortialavtal mellan ägarna till Kristianstad Airport AB har upprättats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till konsortialavtal avseende
Kristianstad Airport AB.
______
Ks 2003-04-23, § 106
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-05-26, § 95
Thomas Rasmusson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer John Bruun och Douglas Roth.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Thomas Rasmussons avslagsyrkande och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid
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Kf § 95 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till konsortialavtal avseende
Kristianstad Airport AB.
Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Thomas
Rasmussons yrkande.

Beslut till
Kristianstad Airport

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26
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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 säkerheten 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.
______
Kf 2003-04-28, § 75
Tekniska nämndens ordförande var inte närvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.
______
Justering

TN

AE

IN

GP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26
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Kf 2003-05-26, § 96
Tekniska nämndens ordförande K-G Sjöholm lämnar följande svar:
”Under förra mandatperioden omarbetades kommunens trafiksäkerhetsplan till en s.k. MöTs-plan. Dess syfte är att begränsa trafikens negativa inverkan på miljön och förbättra
trafiksäkerheten.
I arbetet deltog flera av kommunens förvaltningar, Polisen
och Vägverket. De senare har också betalat projektanställningen av en MöTs-samordnare.
MöTs-planen (som tilldelats fullmäktigeledamöterna) omfattar ett antal målsättningar och genomförs i följande delprojekt.
- Trafikmiljö och trafiksäkerhet i
utbildningen
- Fler cyklar säkrare
- Kvalitetsäkring av transporter
- Lokala dialoger
- Minskad miljöpåverkan från trafiken
- MöTs-information
- Tillgänglighet för barn, äldre och
funktionshindrade

Projektsamordn ur BUN

”
”
”
”
”
”

ur TN
ur TN
ur TN
ur MN
ur TN
tillgänglighets
konsulten

Inom ”skolprojektet” finns bl.a. följande målsättningar:
Se över skolvägarna och få eleverna att utnyttja säkraste
skolvägen.
Diskutera trafiksäkerhet och trafikens miljöpåverkan vid föräldramöten.
Tekniska kontoret genomför ingen kontinuerlig kontroll av
säkerheten på skolvägarna men kontrollerar och vidtar vid
behov åtgärder, om ”skolan” eller någon annan har synpunkter på trafiksäkerheten på någon skolväg.
Vi ställer också personal till förfogande vid föräldramöten,
motsv.
Tekniska kontoret har också medverkat i lärarutbildningen
och genomfört trafiksäkerhetsinformationer och utställningar vid ett 30-tal skolor under 2001-2002.
Dessutom genomförs i år projektet ”Gå och cykla till skolan”
vid Grönängsskolan i samverkan med Vägverket, med syfte
att förbättra trafiksäkerheten och minska bilåkandet till
skolan.
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid
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Kf § 96 forts
Under våren kommer tekniska kontoret att informera föräldrarna om risken för trafikolyckor vid hämtningen och avlämningen av barnen.
Vad gäller cyklande i kommunen innehåller delprojektet
”Fler cyklar säkrare” följande målsättningar:
- Cyklar och mopeder skall vara rätt utrustade.
- Våra mest utnyttjade cykelvägar skall ses över årligen.
- Aktiviteten ”Cykla till jobbet” skall få fler att cykla.
- Varannan cyklist skall bära cykelhjälm.
Tekniska kontoret arrangerar kampanjen ”Cykla till jobbet”.
Under 2001 och 2002 deltog 536 resp 813 i kampanjen och
cyklade sammanlagt 105 315 km. Enligt självrapporterade
uppgifter bar 18 resp 11 % cykelhjälm.
Vid årets kampanj som genomförs 28/4-1/6 hoppas vi att
1 000-strecket skall passeras. Tekniska nämnden har stött
och är också beredd stödja andra motionscyklingsarrangemang som ”Skoj på hoj”, ”Finjasjön runt”.
Jag förmodar att interpellanten deltar i kampanjen och cyklar till fullmäktigemöten (med hjälm).
Under 2001-2002 har närmare 100-talet MöTs-aktiviteter
genomförts främst i skolorna men även i samband med
långlördagar, olika byadagar, mässor m.m. Aktiviteterna har
på ett utmärkt sätt samordnats av Lena Strömdahl på Tekniska kontoret.”
Lars Arvidsson tackar för svaret.

Beslut till
TN:s ordf

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26
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Dnr 2003.199

101

Interpellation angående GATS
Kf 2003-04-28, § 76
Thomas Rasmusson medges ställa denna interpellation angående GATS:
”GATS betyder Generall Agreement on Trade in Services och
är ett av WTO:s många handelsavtal. Det syftar till att avreglera världens tjänstehandel. Eller som Attac uttrycker
det: GATS handlar om att trycka in alla mänskliga aktiviteter på marknaden, förutom religion, politik och armén.
GATS kommer nog inte att leda till att all offentlig verksamhet privatiseras, men det ligger i avtalets natur att leda mot
ökad privatisering och värre, förbud mot att återföra privatiserade verksamheter i offentlig kontroll.
En grundstomme i GATS är bindningslistor som alla WTO
medlemmar ska upprätta, vilka innehåller de områden som
ska öppnas för internationell konkurrens. Själva förhandlingarna är en kohandel där olika sektorer fungerar som
handelsvaror. Enligt en artikel i DN nyligen har en ännu
hemlig Sydamerikansk stat krävt att Sverige ska konkurrensutsätta sitt biblioteksväsende, sina bibliotek; ett krav
som i sanning påverkar den kommunala verksamheten och
alltså är en fråga för lokala politiker!
GATS gäller på alla nivåer, från internationell till lokal, och
tillåter inblandning i enskilda länders regelverk och kommer
härigenom att starkt påverka den offentliga sektorn både
nationellt och lokalt. På det kommande WTO-mötet i Cancun
kommer ett specifikt avtal rörande offentlig upphandling
som kan innebära helt nya villkor för kommuner och myndigheter.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid
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Kf § 76 forts
Det som blivit mest kritiserat är hemlighetsmakeriet i förhandlingarna rörande GATS och den totala bristen på insyn
och folklig legitimitet. Bland andra kommunstyrelsens ordförande i Lund, Lennart Prytz (s), understryker just detta
och föreslår en utökad remissrunda i kommuner och landsting! Attac Sverige och internationella Attacrörelsen arbetar
för ett morotorium för GATS och kravet är att inga vidare
förhandlingar sker innan frågorna har beretts parlamentarisk behandling både internationellt, nationellt och lokalt, så
att det civila samhället får säga sitt. Attac uppmanar följaktligen lokala parlament och lokala politiker att diskutera frågan och avkräva svar från ledande politiker om hur GATS
påverkar den kommunala servicen.
Miljöpartiet de Gröna i Sverige arbetar nu för att kasta ljus
över GATS och jag vill genom denna enkla interpellation
förmå kommunstyrelsens ordförande att något lite sätta sig
in i frågan och framgent bevaka utfallet av WTO-mötet i
Cancun. Jag menar att ingen ska kunna klandra det lokala
parlamentet i Hässleholms kommun för att åtminstone inte
ha diskuterat GATS!
Mina frågor till kommunalrådet är:
- Har regeringen, ansvarig minister, Kommunförbundet efterfrågat synpunkter från Hässleholms kommun rörande
pågående GATS-runda?
- Har Hässleholms kommun avgivit någon form av utlåtande
eller yttrande gällande pågående GATS-runda?
- Har Kommunstyrelsens arbetsutskott vid något tillfälle diskuterat pågående GATS-förhandlingar?
- Kan du beskriva vilka eventuella effekter som den pågående GATS-rundan kan få för Hässleholms kommun?”
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid
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Kf 2003-05-26, § 97
Bengt Andersson lämnar följande svar:
”Thomas Rasmusson har inlämnat en interpellation ang
GATS.
Thomas Rasmusson nämner själv i sin interpellation att
GATS betyder ”Generell Agreement on Trade in Services”
och att det är ett av WTO:s (World Trade Organisation)
handelsavtal.
Jag vill använda Leif Pagrotskys ord och säga att det är ett
avtal för handel med privata tjänster. De offentliga verksamheterna berörs inte. Han menar att ”det är riksdagen
som beslutar för de privata sektorerna i Sverige. Det enda vi
åtar oss i GATS är att inte diskriminera….”andra nationaliteter” utan låta samma villkor gälla för dem som för svenskar på den privata tjänstemarknaden.”
Jag tycker att det är positivt att Thomas Rasmusson tar upp
frågan på fullmäktiges dagordning. Leif Pagrotsky framhåller
i en artikel i Göteborgs-Posten i mars 2003 att EU skall vara
lika öppet som Sverige och att dessa förhandlingar borde
vara öppnare. Jag instämmer i det. (Artikeln finns tillgänglig
på www.regeringen.se)
Jag bedömer dock att i detta skede bevakar Kommunförbundet kommunens intressen i förslaget. Kommunförbundet
har den 13 december 2002 yttrat sig över förslaget. (se
www.svekom.se).
Jag vet att GATS-avtal gäller sedan 1995. I början på april i
år togs beslut om i vilka sektorer Sverige kan tänka sig att
utöka åtaganden för marknadsåtgärder beträffande tjänster.
I beslutet ökades inte tillträdet till någon sektor. Dock
garanterade Sverige att de regler som gäller idag skall fortsätta gälla.
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid
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Kf § 97 forts
Och nu till svaren på Dina frågor:
- Hässleholms kommun har av kommerskollegium varken
ombetts yttra sig eller beretts tillfälle att inkomma med
synpunkter om GATS-förhandlingarna. Och vad vi kan se
har förfrågan inte heller kommit från något av departementen beträffande de olika sektorerna.
- Kommunen har inte yttrat sig.
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte diskuterat
GATS-förhandlingarna.

-

Jag avser inte spekulera i vad avtalet kan innebära på
den lokala, kommunala nivån.”

Thomas Rasmusson tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26
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Dnr 2003.242

102

Val av huvudman i Röke Sockens Sparbank
Kf 2003-05-26, § 98
Röke Sockens Sparbank anhåller om att kommunen skall
utse en ersättare för huvudmannan Johnny Johanson, som
vid årets stämma lämnar sitt uppdrag på grund av åldersbestämmelserna i sparbankens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutar
att till huvudman i Röke Sockens Sparbank för tiden fram till
stämman 2005 utse Nils-Arne Pettersson, s, Misterhult
5353, 282 92 Västra Torup.

Beslut till
Röke sockens sparbank
N-A P

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr 2003.277

102

Val av ersättare i fritidsnämnden
Kf 2003-05-26, § 99
Michael Hjorth, fp, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
fritidsnämnden p.g.a. avflyttning från orten fr.o.m. 1 juni
2003.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet av ny ersättare i fritidsnämnden.
______

Beslut till
FN

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26
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Dnr 2003.278

102

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Kf 2003-05-26, § 100
Ullacarin Woxblom Hjorth, fp, har avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige p.g.a. avflyttning från orten
fr.o.m. 1 juni 2003.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära sammanräkning.

Beslut till
Lst (brev)
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26

53

Dnr 2003.278

102

Val av ersättare i kommunstyrelsen
Kf 2003-05-26, § 101
Ullacarin Woxblom Hjorth, fp, har avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen p.g.a. avflyttning från orten
fr.o.m. 1 juni 2003.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet av ny ersättare i kommunstyrelsen.
______

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26
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Dnr 2003.278

102

Val av ersättare i omsorgsnämnden
Kf 2003-05-26, § 102
Ullacarin Woxblom Hjorth, fp, har avsagt sig uppdraget som
ersättare i omsorgsnämnden p.g.a. avflyttning från orten
fr.o.m. 1 juni 2003.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet av ny ersättare i omsorgsnämnden.
______

Beslut till
ON

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr 2003.278

102

Val av nämndeman
Kf 2003-05-26, § 103
Ullacarin Woxblom Hjort har avsagt sig uppdraget som
nämndeman p.g.a. avflyttning från orten fr.o.m. 1 juni
2003.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet av ny nämndeman.
______

Beslut till
Hlm tingsrätt

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2003-05-26
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Dnr 2003.238

101

Motion angående EMU:s inverkan på Hässleholms kommun
Kf 2003-05-26, § 104
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
och Johan Schiff remitterats till kommunstyrelsen (ekonomikontoret):
”Sveriges eventuella anslutning till EMU är i många delar ett
beslut med global karaktär. EU:s gemensamma valuta syftar
mot att skapa en politisk och ekonomisk stormakt som ska
balansera USA, Kina, Japan m fl handelsjättar. Det är en del
av en större inriktning i den Europeiska Unionen.
EMU är också i hög grad en viktig fråga för Sverige. Ska
kronan ersättas med euro? Ska vår ekonomiska politik beslutas i Frankfurt? Ska Sverige bli ett län i utkanten av EU?
Vilka verktyg kommer vi att ha för att motverka arbetslöshet?
Det är inte heller fel att påstå att EMU-omröstningen har en
regional profil, då Östersjöregionen kan bli ett ”euro-innanhav” med rika kontakter mellan folken och ymnig handel.
Sveriges anslutning till den gemensamma valutan har faktiskt också en lokal (kommunal) kontaktpunkt. Besluten
kring EMU påverkar i hög grad oss i Hässleholms kommun
och kommunens verksamhet på flertalet sätt.
Ett exempel är de ekonomiska kostnaderna för kommunen.
Stora och små. En direkt kostnad för hässleholmarna i form
av omställning av kommunala system som krävs om vi går
från krona till euro. Kanhända påverkas faktureringssystem,
redovisningssystem, lönesystem; ja alla system som sysslar
med siffror, pengar, redovisning. Det torde röra sig om miljonbelopp att ställa om dessa system!

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-05-26

Sid
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Kf § 104 forts
Jag tycker att denna direkta kostnad är intressant och ska
redovisas innan invånarna i Hässleholms kommun går till
folkomröstning i september.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
- Att ekonomikontoret får i uppdrag att beräkna och redovisa den direkta kostnaden för Hässleholms kommun att ersätta koronan med euro.
- Att detta redovisas till kommunfullmäktige i god tid innan
folkomröstningen i september 2003.”

Beslut till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26
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Dnr 2003.282

101

Motion angående arbetsmiljöpolicy
Kf 2003-05-26, § 105
Anmäles att en så lydande motion av Eva-Marie Lidén remitterats till kommunstyrelsen (personalkontoret):
”Forskning visar att man genom fysisk aktivitet kan motverka negativ stress, man blir piggare och får bättre kondition, vilket gör att man orkar mer och att man kan göra ett
bättre jobb. Vi har allt att vinna med ett sådant förebyggande arbete. Vi har i kommunen satsat på ett sådant arbete genom att anställa friskvårdskonsulent Sofie Alftén.
Ofta är det inte en enda orsak som ger ohälsa, utan flera
faktorer spelar roll. Därför behöver man ja individens hela
arbetssituation för ögonen. Ett förebyggande arbete är viktigt för att slippa stora sjukskrivningskostnader i framtiden,
samtidigt får man också personal som mår bättre, trivs och
som gör ett bättre arbete.
Med tanke på det arbete som vår friskvårdskonsulent står
inför, tycker jag att det vore lämpligt att utreda om samarbete med företag i kommunen skulle vara möjligt för att
sänka ohälsotalen. Utbildning av arbetsledare för att öka
förståelsen för de anställda och för hela deras arbetslivssituation behövs. I samarbete med företagen når vi ut till fler
individer med det viktiga hälsoarbetet och kan bättre förebygga ohälsa, stress m.m. Ett samarbete skulle också kunna
bli ekonomiskt positivt.
Med anledning av ovanstående föreslås:
att personalkontoret utreder möjligheterna till samarbete
med företag i kommunen i det hälsoarbete som startas i januari 2003.
att ge i uppdrag till personalkontoret att utarbeta en policy
för hur man i kommunen ska arbeta långsiktigt med arbetsmiljöfrågorna.”
Beslut till
Justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-05-26
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Dnr 2003.285

101

Motion angående frysning av politikerarvoden
Kf 2003-05-26, § 106
Anmäles att en så lydande motion av Per-Åke Purk
remitterats till kommunstyrelsen:
”Samtliga politikerarvoden skall varje år räknas upp med en
procentsats motsvarande den genomsnittliga löneökningen
inom Hässleholms kommun. Även om det inte ger mycket
pengar så är det en viktig signal i besparingstider att även
politiker drar åt svångremmen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet
att man fryser samtliga arvoden på årets nivå att gälla under innevarande mandatperiod.”
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