SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-06-16
Plats och tid

1

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.35

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, Hans Wendel, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas
Roth, K-G Sjöholm §§ 107-115, Kerstin Andersson §§ 116-124, Gunnel Persson, Johan Schiff,
Kjerstin Ulfvik Jonasson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Karin Axelsson, Ingrid
Nyman, Robin Gustavsson, Stig Hansson, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke
Purk, Kerstin Rittbo, Rolf Persson, Lena Wallentheim, Gösta Johansson, Eva-Marie Lidén, Connie
Asterman, Dan Lindau, Johan Berglund, Per-Ingvar Önnevik, Torsten Ising, Bengt-Arne Nilsson,
Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Bodil Gustafsson-Larsson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn,
Thomas Rasmusson, Hans Tosteberg, Margareta Axelsson, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Leif
Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed, Nils Oscarsson, Sol-Britt Erlandsson, Lena Axelsson,
Lars Arvidsson, Birgitta Tuvesson och Zidon Kristensson.

Ersättare
Övriga deltagande

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

Utses att justera
Ersättare

Mari-Ann Sandin Bäckestrand och Johan Schiff
Karin Axelsson och Stig Hansson

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2003-06-19, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Tommy Nilsson

Justerare

Mari-Ann Sandin Bäckestrand

BEVIS
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Förvaringsplats för
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Underskrift

Karin Lexander

Justering
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M-ASB
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Paragrafer 107-124

Johan Schiff

Anslagets nedtagande 2003-07-14

Utdraget bestyrkes
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2003-06-16

Sid
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Ersättare
Roland Persson, Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Louise Kjaer, Christina Hofvander, Sven Jönsson,
Helena Malje, Anita Johannesson, Bengt Troedsson, Bo-Anders Friberg, Urban Widmark, Johan
Barnekow, Kerstin Andersson, Jörgen Johansson, Lennart Pettersson, Inger Johansson, Marianne
Littke, Eskil Engström, Anna Gustavsson, Christer Stensson, Per-Gunnar Andersson, Niklas
Grundström och Richard Aagren.

Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-06-16
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Dnr 2003.157

042

Kompletteringsbudget
Kf 2003-06-16, § 107
Kommunfullmäktige beslutar
att låta ärendet utgå.

Beslut till

Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-06-16

4

Dnr 2003.94

101

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

Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2003-06-16
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Kf § 41 forts
Därför yrkar vi
- Att kommunens pengar som är investerade i krigsindustrin
omedelbart omplaceras
- Att nya etiska riktlinjer införs i placeringsreglementet för
att hindra framtida investeringar i krigsindustrin.
______
Ks au 2003-05-07, § 121
Ekonomikontoret har 2003-04-17 utarbetat ett förslag till
yttrande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen, ekonomikontoret, att under
året se över de etiska hänsynen i placeringsreglerna för
pensionsmedlen, samt
att ekonomikontorets skrivelse skall utgöra svar på motionen i övrigt.
______
Ks 2003-05-21, § 110
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes
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Kf 2003-06-16, § 108
Johan Schiff yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag och dels bifall till motionen och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen, ekonomikontoret, att under
året se över de etiska hänsynen i placeringsreglerna för
pensionsmedlen, samt
att ekonomikontorets skrivelse skall utgöra svar på motionen i övrigt.
Per-Åke Purk deltar ej i beslutet.
Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för yrkandet om bifall till motionen.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.68

101

Motion angående miljövänliga fordon
Kf 2001-02-26, § 38
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda en framtida
kommunal transportcentral. Vi är positiva till att en sådan
tillskapas, dels för att kunna nyttja maskiner och fordon optimalt och dels för att det möjliggöra en sammanhållen
kommunal transportpolitik.
Vi miljöpartister tycker att det finns skäl att fundera över
hur en framtida transportorganisation kan se ut och framför
allt hur dessa fordon och maskiner ska (bör) drivas.
I lokal Agenda 21 står det skrivet att Hässleholms kommun
ska ställa om energiförsörjning till förnyelsebara drivmedel.
Agenda 21 tar vi miljöpartister på allvar.
Vi tycker att Hässleholms kommun ska dra sitt strå till miljöstacken genom att ställa om till förnyelsebara drivmedel.
Vi ser gärna att kommunen går igenom sin vagnpark och
avställer äldre fordon. Dessa är ur miljöhänsyn undermåliga
då det gäller utsläpp av avgaser. Dessutom drar de en hel
del bränsle. Vi tycker att vid framtida inköp av fordon ska
kommunen sträva efter att dessa drivs med förnyelsebart
bränsle som etanol, biogas, rapsolja mm.

Justering
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M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes
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Kf § 38 forts
Vi ser flera fördelar med en sådan utveckling. Arbetsmiljö
förbättras. Utsläppen av växthusgaser blir mindre. Det är
också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv positivt att
kommunens fordon drivs med drivmedel som är producerade i Sverige, och på landsbygden. Vi förutspår att etanolfabriker kommer att växa upp som "svampar ur jorden".
Dessutom tror vi att fönyelsebara drivmedel, inom
en inte avlägsen framtid, kommer att bli billigare än fossila
(grön skatteväxling påskyndar denna utveckling).
Det finns också skäl att se över hur maskiner och motordrivna verktyg används. Kanske bör kommunen skapa rutiner som är optimala, t ex ifrågasätter vi det kloka i att använda "Iövblåsare" och gräsklippare i väldig omfattning. Det
kan finnas skäl att tillskapa grönytor i form av blomsterängar och parkområden som inte fagas och putsas till vansinne.
Med anledning av ovanstående vill vi ge Tekniska nämnden i
uppdrag att tillsammans med Miljönämnden utreda möjligheterna att tillskapa en miljöprofil på kommunens transportcentral.
Krister Stensson, Herbie Alsaad, Helené Sigfridsson, Johan
Schiff, Thomas Rasmusson, Agim Spahiu, Fevzi Ademi.”
______
Ks au 2003-05-07, § 122
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till yttrande.
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Utdraget bestyrkes
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Ks au § 122 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till pågående arbete, motionen ej skall
föranleda särskilt utredningsuppdrag och därmed avslås.
______
Ks 2003-05-21, § 111
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-06-16, § 109
Thomas Rasmusson tackar för behandlingen av motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till pågående arbete, motionen ej skall
föranleda särskilt utredningsuppdrag och därmed avslås.

Beslut till

Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2000.36

101

Motion angående kollektivtrafik på landsbygden
Kf 2000-01-31, § 21
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Landsbygden är gynnad av kollektivtrafik, som idag tyvärr
är mycket bristfällig. De allra flesta som bor och verkar på
landsbygden idag är beroende av att äga två bilar, vilket
tynger deras ekonomi.
Utbyggnaden av kollektivtrafiken på landsbygden går långsamt och därför måste vi finna andra former. Utanför mitt
köksfönster passerar skolbussen flera gånger per dag. Ofta
med ett stort antal lediga platser. Om det fanns möjlighet
skulle jag ibland åka med till närmaste tätort för att handla
eller för att åka vidare med annan kollektivtrafik.
Jag tror att många skulle bli glada att slippa ta bilen till tätorten och många som inte har bil skulle bli än gladare att
kunna hoppa på skolbussen och åka till tätorten. Dessutom
gynnas både den egna plånboken och miljön. Naturligtvis
ska skolbarnen prioriteras, men ofta finns det gott om plats
för medåkande. En reform av detta slag måste också ske på
ett sådant sätt att den inte ger upphov till snedvriden konkurrens!
Med anledning av ovanstående vill vi i miljöpartiet de gröna
ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda formerna för en reform så att skolskjutsarna kan nyttjas av
allmänheten.”
______

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Ks au 2003-05-07, § 123
Kommunledningskontoret har utarbetat ett yttrande vari redovisas hittillsvarande arbete.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till det pågående arbetet med kollektivtrafikens utveckling i kommunen, anse motionen vara bifallen.
______
Ks 2003-05-21, § 112
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-06-16, § 110
Thomas Rasmusson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till det pågående arbetet med kollektivtrafikens utveckling i kommunen, anse motionen vara bifallen.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.239

252

Förvärv av del av Hässleholm Terminalen 11
Ks au 2003-05-14, § 132
Exploateringsavdelningen har förhandlat med Lille Mats
Transport AB om förvärv av del av fastigheten Hässleholm
Terminalen 11.
Förvärvet sker för att kunna styra den framtida användningen av området med hänsyn till bl.a. planerad nybyggnation av bostäder inom Norra Röinge.
Följande gata gäller:
Planer:
Detaljplan för industriändamål, laga
kraft 1997-09-09
Areal:
Ca 30 780 kvm
Köpeskilling:
2 308 500 kronor
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom
Hässleholms kommun, på i avtalsförslaget angivna villkor,
av Lille Mats Transport AB förvärvar del av fastigheten
Hässleholm Terminalen 11 för 2 308 500 kronor,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att finansiera förvärvet genom anslag ur kontot för förvärv
av fastigheter.
______

Justering
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M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes
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Ks 2003-05-21, § 114
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-06-16, § 111
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom
Hässleholms kommun, på i avtalsförslaget angivna villkor,
av Lille Mats Transport AB förvärvar del av fastigheten
Hässleholm Terminalen 11 för 2 308 500 kronor,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar, samt
att finansiera förvärvet genom anslag ur kontot för förvärv
av fastigheter.

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering
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M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.305

101

Motion angående trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
på Norra Kringelvägen
Kf 2002-06-17, § 122
Anmäles att en så lydande motion av Lennart Westdahl remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Norra Kringelvägen avsnittet Belevägen-Vankivavägen är
relativt nybyggd och hårt trafikerad trots detta saknar den
aktuella sträckan gång och cykelväg. Över stambanan vid
Kärråkrabron upplevs vägen mycket smal när två bilar möts
och det samtidigt befinner sig oskyddade trafikanter på
bron. Den aktuella sträckan trafikeras av många barn på
väg till och från skola m.m. Vidare är det många fotgängare
och cyklister från Ljungdala byar som väljer den aktuella
vägen till och från station/centrum.
Därför föreslår jag att tekniska kontoret vidtager trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan snarast.”
______
Ks au 2003-05-15, § 134
Tekniska nämnden har yttrat sig enligt § 372003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med angivande av att de föreslagna
åtgärderna ska beaktas i samband med prioriteringen av
statsbidrag.
______

Justering
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M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes
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Ks 2003-05-21, § 115
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-06-16, § 112
Lennart Westdahl tackar för svaret på motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med angivande av att de föreslagna
åtgärderna ska beaktas i samband med prioriteringen av
statsbidrag.

Beslut till
Tekniska nämnden

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.480

101

Motion angående trafiksäkerhet - skyltning vid Hövdingegatan och Kristianstadsvägen/Östergatan
Kf 2002-09-30, § 165
Anmäles att en så lydande motion av Lennart Westdahl remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Korrekt trafikskyltning är en viktig faktor för att undvika
trafikolyckor. Det finns, som jag upplever det, en del felskyltningar som bör rättas till med det snaraste. Antingen
saknas påbuds/förbudsskylt annars har man skyltat ”bort”
sikten helt eller delvis, se exempel i förslagen nedan.
Därför föreslår jag att:
- Skyltning/hinder mot infart av biltrafik anordnas vid GCMväg söder om Hövdingegatan
- Skyltar som skymmer sikten vid nya rondellen Kristianstadsvägen/Östergatan för österifrån kommande trafik flyttas.”
______
Ks au 2003-05-14, § 135
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet enligt § 38/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de av tekniska nämnden föreslagna åtgärderna, samt
att därmed anse motionen besvarad.
______
Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes
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Ks 2003-05-21, § 116
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-06-16, § 113
Lennart Westdahl tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar
att, uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de av tekniska nämnden föreslagna åtgärderna, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Beslut till
Tekniska nämnden

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.481

101

Motion angående trafiksäkerhet - hänvisningsskyltning och
genomfartsförbud för tung lastbilstrafik
Kf 2002-09-30, § 166
Anmäles att en så lydande motion av Lennart Westdahl remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Genomfart av tung lastbilstrafik i centrum och i bostadsområden bör i största möjliga mån undvikas både av miljöhänsyn och trafiksäkerhetssynpunkt. En bra metod att
ändra oönskade trafikflöden på en viss väg/gatusträckning
är att hänvisningsskylta för tung lastbilstrafik runt tätorten.
Vidare kan man förbjuda genomfart av tung lastbilstrafik på
vissa väg/gatuavsnitt. Korrekt trafikskyltning är en viktig
faktor för att undvika trafikolyckor med tung lastbilstrafik.
Därför föreslår jag
- Hänvisningsskyltning på Rv 117 för norrifrån kommande
tung lastbilstrafik, med destination Läreda industriområde, via Rv 21 öster ut och Rv 23 söder ut.
- Hänvisningsskyltning på Rv 21 för västerifrån kommande
tung lastbilstrafik, med destination Läreda industriområde, via Rv 21 öster ut och Rv 23 söder ut.
- Hänvisningsskyltning på Rv 21 för österifrån kommande
tung lastbilstrafik, med destination Läreda industriområde, via Rv 21 väster ut och Rv 23 söder ut.
- Förbud mot genomfart för tung lastbilstrafik på Viaduktsgatan.”
______

Justering

TN

M-ASB
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Utdraget bestyrkes
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Ks au 2003-05-14, § 136
Tekniska nämnden har yttrat sig enligt § 39/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden att beakta de i motionen
föreslagna åtgärderna i arbetet med trafikplanen, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2003-05-21, § 117
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-06-16, § 114
Lennart Westdahl tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden att beakta de i motionen
föreslagna åtgärderna i arbetet med trafikplanen, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.

Beslut till
Tekniska nämnden

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.234

001

Organisation vuxenutbildning/arbetsmarknad
Ks au 2003-05-14, § 138
Kommunen har i allt högre grad engagerat sig i eftergymnasial utbildning i såväl egen regi som i samverkan med högskolor. Härtill kommer att kommunen administrerar och aktivt verkar för s.k. KY-utbildningar. Nya arbetsformer prövas
också inom komvux-utbildningar såsom ex.vis flexvux. Vidare har utbildningsinslagen kommit att utgöra ett större inslag inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken. Allt kan
ses som ett ökat kommunalt engagemang i det livslånga
lärandet.
Uppbyggnaden av Norra station och Gastronovum är ytterligare exempel på kommunala insatser inom området.
Den övergripande uppgift som skall lösas är samhällets (inte
minst näringslivets) arbetskraftsförsörjning och möjligheten
till kvalificerad utbildning och yrkesutveckling för kommuninvånarna.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fr.o.m. 2003-07-01 inrätta en ny förvaltning under
kommunstyrelsen,
att med verkan fr.o.m. 2003-07-01 överföra verksamhet
och medel för arbetsmarknadsenhet, Gastronovum och
Norra station från kommunledningskontoret till en ny förvaltning,
att den nya förvaltningen skall benämnas arbetsmarknad
och kompetensutveckling,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utse förvaltningschef för
den nya förvaltningen att tillika under barn- och utbildningsnämnden vara vuxenutbildningschef intill 2003-12-31,
Justering
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Utdraget bestyrkes
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Ks au § 138 forts
att med verkan fr.o.m. 2004-01-01 överföra huvudmannaskap och medel för vuxenutbildningsenheten från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen (kommunledningskontoret)
att upprätta erforderliga förslag till ändringar i reglementen
för kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden.
______
Ks 2003-05-21, § 118
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-06-16, § 115
Kommunfullmäktige beslutar
att fr.o.m. 2003-07-01 inrätta en ny förvaltning under
kommunstyrelsen,
att med verkan fr.o.m. 2003-07-01 överföra verksamhet
och medel för arbetsmarknadsenhet, Gastronovum och
Norra station från kommunledningskontoret till en ny förvaltning,
att den nya förvaltningen skall benämnas arbetsmarknad
och kompetensutveckling,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utse förvaltningschef för
den nya förvaltningen att tillika under barn- och utbildningsnämnden vara vuxenutbildningschef intill 2003-12-31,
att med verkan fr.o.m. 2004-01-01 överföra huvudmannaskap och medel för vuxenutbildningsenheten från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen, samt
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Kf § 115 forts
att uppdra åt kommunstyrelsen (kommunledningskontoret)
att upprätta erforderliga förslag till ändringar i reglementen
för kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden.

Beslut till
Kommunledningskontoret (för nya reglementen)

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.138

706

Hemtjänsttaxa och taxa för hemsjukvård
Ks au 2003-03-12, § 67
Omsorgsnämnden föreslår taxor för hemtjänst och hemsjukvård enligt § 14/2003, samt ändring av grunderna för
uttag av avgifter.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga reviderad hemtjänsttaxa med en avgift om 100:/timme
att antaga taxa för hemsjukvård med 100:-/tillfälle, dock
högst 200:-/kalendermånad,
att antaga reviderade ”Grunder för uttag avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen”,
samt,
att de nya taxorna skall gälla fr.o.m. 2003-04-01.
Bo-Anders Thornberg deltar ej i beslutet.
______
Ks 2003-03-26, § 75
John Bruun yrkar dels återremiss av hemtjänsttaxan och
dels att taxan för hemsjukvård skall vara 50 kronor per tillfälle, dock högst 150 kronor per kalendermånad.
Ordföranden ställer först beträffande hemtjänsttaxan proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det
skall återremitteras och finner att det skall avgöras idag.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ks § 75 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Christer
Welinder, Margareta Sundin, Sven Jönsson, Sven-Erik
Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Eva-Marie Lidén, John Bruun
och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels John Bruuns yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder John Bruuns yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Christer
Welinder, Margareta Sundin, Sven Jönsson, Sven-Erik
Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Eva-Marie Lidén, John Bruun
och Torsten Ising.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum
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2003-06-16

25

Ks § 75 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att antaga reviderad hemtjänsttaxa med en avgift om 100:/timme
att antaga taxa för hemsjukvård med 100:-/tillfälle, dock
högst 200:-/kalendermånad,
att antaga reviderade ”Grunder för uttag av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen”,
samt,
att de nya taxorna skall gälla fr.o.m. 2003-05-01.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för John Bruuns yrkande.
______
Kf 2003-04-28, § 71
Karin Axelsson yrkar dels återremiss på hemtjänsttaxan för
ytterligare utredning och dels att hemsjukvårdstaxan skall
vara 50:-/timme per tillfälle med tak på 150:-/år.
I detta instämmer Thomas Rasmusson, Robin Gustavsson,
John Bruun, Berit Wirödal, Kerstin Rittbo och Birgitta
Tuvesson.
Kerstin Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I detta instämmer Rolf Delcomyn.
Lars Olsson yrkar att genomförandet skall ske 2003-06-01.
Ordföranden ställer först beträffande 1:a att-satsen proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det
skall återremitteras och finner att det skall avgöras idag.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Kf § 71 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
31 ja-röster och 29 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 71 A).
Kommunfullmäktige beslutar alltså att beträffande
1:a att-satsen återremittera ärendet för ytterligare
utredning.
Ordföranden ställer därefter beträffande 2:a att-satsen proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Karin
Axelssons m.fl. yrkanden och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den
som stöder Karin Axelssons yrkande röstar nej”.
32 ja-röster och 29 nej-röster avges (Se bilaga Kf § 71 B).
Kommunfullmäktige beslutar alltså att bifalla kommunstyrelsens förslag beträffande hemsjukvårdstaxa.
Ordföranden ställer beträffande 3:e attsatsen proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Ordföranden ställer slutligen beträffande genomförandet
proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Lars
Olssons yrkande och finner Lars Olssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera hemtjänsttaxan för ytterligare utredning,
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Kf § 71 forts
att antaga taxa för hemsjukvård med 100:-/tillfälle, dock
högst 200:-/kalendermånad,
att antaga reviderade ”Grunder för uttag av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen”,
samt,
att taxan för hemsjukvård och grunder för uttag av avgifter
inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen
skall gälla fr.o.m. 2003-06-01.
Kristdemokraternas, moderaternas, miljöpartiets, folkets
väls och folkpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för
sitt yrkande.
______
Ks 2003-05-21, § 121
Kommunstyrelsen upptar till behandling fråga om antagande
av hemtjänsttaxa.
John Bruun yrkar att ärendet skall remitteras till omsorgsnämnden.
Bengt Andersson yrkar dels att yrkandet om remiss skall
avslås och dels att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall remitteras och finner detta avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Bengt Anderssons yrkande röstar ja. Den
som stöder John Bruuns yrkande röstar nej”.
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-06-16

28

Ks § 121 forts
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Irene Westerholm, 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 har alltså avslagit yrkandet om remiss.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att antaga reviderad hemtjänsttaxa med en avgift om 100:/timme att gälla fr.o.m. 2003-07-01.
Ledamöterna från moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och folkets väl anmäler att de ej deltar i beslutet.
______
Kf 2003-06-16, § 116
Eva Klang redovisar förslaget till hemtjänsttaxa.
John Bruun yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Karin Axelsson, Berit Wirödahl, Thomas
Rasmusson, Kerstin Rittbo, Eva-Marie Lidén och Robin
Gustavsson.
Rolf Delcomyn yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Kerstin Andersson, Per-Åke Purk och Lars
Olsson.
Kort ajournering kl 21.00-21.05.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall till
kommunstyrelsens förslag och dels avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
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Kf § 116 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill avslå
kommunstyrelsens förslag röstar nej.”
32 ja-röster och 29 nej-röster avges (Se bilaga Kf § 116).
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga reviderad hemtjänsttaxa med en avgift om 100:/timme att gälla fr.o.m. 2003-07-01.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas, miljöpartiets och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån
för sitt yrkande.

Beslut till
Kommunal författningssamling
Omsorgsnämnden

Justering
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Utdraget bestyrkes

LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Willy Ohlsson, s
Sonje Björck, fv
John Bruun, fp
Madlén Sjögardh, m
Barbro Fredman, s
Hans Wendel, v
Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
Kerstin Andersson, c
Gunnel Persson, s
Johan Schiff, mp
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
Anders Åström, s
Karin Axelsson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Irene Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Rolf Persson, s

Kommunfullmäktige § 116................................
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Lena Wallentheim, s
Gösta Johansson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Dan Lindau, fp
Johan Berglund, m
Per-Ingvar Önnevik, s
Torsten Ising, fv
Bengt-Arne Nilsson, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Bodil Gustafsson-Larsson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Nils Oscarsson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, fp
Birgitta Tuvesson, m
Zidon Kristensson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
Tommy Nilsson, s, ordf
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Dnr 2002.642

101

Motion angående annonsering av sammanträdena
Kf 2002-12-16, § 237
Anmäles att en så lydande motion av Kerstin Ulfvik
Jonasson remitterats till kommunstyrelsen:
”Enligt av kommunledningskontorets chef åberopat beslut i
fullmäktige i början av 1990-talet sker annonsering av
sammanträdena i Norra Skåne och Kristianstadsbladet endast med angivande av tid och plats samt med hänvisning
till att aktuella handlingar finns på kommunkansliet.
Kommunens invånare har rätt att på ett enkelt sätt få kunskap om vilka beslut som fullmäktige ska behandla samt
bakgrunden till dessa. Besluten styr den övergripande verksamheten i Hässleholm. Intresset att skaffa sig kunskapen
minimeras, om man måste ta sig upp till kommunhuset för
att kunna titta i handlingarna. Det är också mycket svårt att
hänga med i fullmäktiges diskussion av ärendena om man
vill gå och lyssna på debatten, men inte sett beslutsunderlagen.
Det man i princip får reda på idag är det pressen behagar
skriva, när besluten redan är tagna. Protokollen finns även
på biblioteken en tid efter sammanträdena. Att själva kallelserna till kommunfullmäktige och dess arbetsutskott finns
på hemsidan är naturligtvis positivt, dock finns där inget
underlag till de beslut som ska tas. Det går inte att bedöma
varför ärendet ska tas upp eller vad man föreslår. Långt
ifrån alla använder Internet.
Att tro sig ha uppfyllt informationsbehovet genom att hänvisa till en bunt handlingar på kommunkansliet är cyniskt.
Dock vill jag poängtera att man möts av en vänlig och positiv attityd av personalen när man väl tagit sig upp till kommunkansliet och ber att få en omgång aktuella handlingar.
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Utdraget bestyrkes
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Kf § 237 forts
Jag föreslår:
1 Att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
sker i Norra Skåne och Kristianstadsbladet med angivande
av ärenden som ska behandlas.
2 Att man visar en positiv attityd från kommunen genom
att även skriva att allmänheten hälsas välkommen till sammanträdena. Detta sker i en hel del kommuner.
3 Att en omgång handlingar med alla bilagor till kommunfullmäktiges och arbetsutskottets sammanträden finns
tillgängliga på kommunens samtliga bibliotek, i bokbussen
och på skolbiblioteken och att detta givetvis anges i annonseringen av sammanträdena. Detta skulle även vara positivt
för unga människors kunskap och intresse för samhällsfrågor.
4 Att informationen på hemsidan snabbas upp och utökas
i motsvarande grad, vilket givetvis är enkelt att effektuera.
Mina förslag innebär vid genomförande att kunskapen och
intresset för vad som händer i vår kommun betydligt förbättras.
Jag vill speciellt poängtera att möjligheten för unga människor att få information är viktig. Barn-, ungdomar och yngre
familjer känner sig ofta rejält utanför maktens korridorer.
Många har varken tid eller möjlighet att intressera sig för de
kommunala frågorna, om det är för besvärligt att få reda på
fakta.
Mina förslag ligger helt i linje med de riktlinjer för kontakter
med massmedia som kommunen antagit nu i november
2002.
Här kan man läsa bl.a. att det finns en demokratisk aspekt i
att kommuninvånarna är väl informerade, att medierna i
högsta grad påverkar attityder och kunskap om kommunens
olika verksamhet. Väldigt viktig är meningen: Se mediakontakten som ej möjlighet - inte som ett hot.
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Kf § 237 forts
Alltså: Om det som händer inom kommunen blir var mans
kunskap, får vi en engagerad befolkning, som kan göra
Hässleholm bättre.”
______
Ks au 2003-06-04, § 163
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till yttrande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande annonsering skall kompletteras med uppgifter
om ärende av särskilt intresse,
att i övriga delar hänvisa till vad kommunledningskontoret
anfört, samt
att anse motionen besvarad.
______
Ks 2003-06-11, § 127
Kjerstin Ulfvik Jonasson tackar för behandlingen av motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-06-16, § 117
Kjerstin Ulfvik Jonasson tackar för behandlingen av motionen.

Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-06-16

Sid

33

Kf § 117 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande annonsering skall kompletteras med uppgifter
om ärende av särskilt intresse,
att i övriga delar hänvisa till vad kommunledningskontoret
anfört, samt
att anse motionen besvarad.

Beslut till
Kommunal författningssamling
Kommunfullmäktige

Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-06-16

34

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.
______
Kf 2003-06-16, § 118
Valberedningens ordförande föreslår Ulf Sjöström, fp.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare utse Ulf Sjöström, fp, Hantverksgatan 14,
288 31 Vinslöv.

Beslut till
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Pk
Valpärm
HA
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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.
______
Kf 2003-06-16, § 119
Valberedningens ordförande föreslår Marianne Littke, fp.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare utse Marianne Littke, Rättelöv 2416, 281 97
Ballingslöv.

Beslut till
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Pk
Valpärm
HA
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-06-16

36

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.
______
Kf 2003-06-16, § 120
Valberedningens ordförande föreslår Hans Werner, fp.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare utse Hans Werner, fp, Svenstorp 2744,
282 91 Tyringe.

Beslut till
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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.
______
Kf 2003-06-16, § 121
Valberedningens ordförande föreslår Sara Svensson, fp.
Kommunfullmäktige beslutar
att till nämndeman utse Sara Svensson, fp, Stoby 1018,
281 44 Stoby.

Beslut till
Hlm tingsrätt
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Valpärm
HA
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Dnr 2003.299
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Interpellation angående allaktivitetshus på Ljungdala
Kf 2003-06-16, § 122
Kjerstin Ulfvik Jonasson medges ställa denna interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
Vid sammanträde med KS 7 maj 2003 frågade jag om ett
för många nytt projekt, allaktivitetshus på Ljungdala. BUN
hade lämnat information om ärendet som sades vara långt
kommet under medverkan av Dig, BUN-ordföranden och
skolchefen. Anledningen angavs vara Ljungdalaskolans behov – läget där liknades vid en bomb nära att brisera.
Svenska talades inte längre på skolgården, svenska familjer
sökte andra skolor till barnen, fritidslokaler hade ”tagits
över” av ett gäng barn. Huset skulle disponeras av skolan i
förstone.
Ditt svar: Inget är bestämt, skissritningar är beställda, det
är allt.
Nästa sammanträde med KS 21 maj 2003 ställde jag en
kompletterande fråga p g a att omfattande information tidigare i veckan lämnats till en sammanslutning i stan och
Norra Skåne hade en artikel samma dag. Kostnad 3,8 miljoner + driftkostnader.
Ditt svar: Akuta projekt måste få komma i förtur.
Jag liknar detta vid en ryckig hux-flux-politik utan sans och
balans.
Läget på Ljungdala har inte blivit akut just nu. Det har varit
akut länge! Kommunen har tidigare hanterat narkotikaproblemen i stan på ett mycket taffligt sätt. Ingen förvånas väl
över att Ljungdalaproblemen också plötsligt ”upptäcks”. Att
hastigt och lustigt bygga ett hus för skolans räkning lär inte
lösa problemen.
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Kf § 122 forts
Projektet är inte finansierat i budgeten, är inte med i lokalförsörjningsplanen – det har bara ”poppat upp”. Samtidigt
planerar majoriteten i BUN för nerdragningar och ev nedläggning av skolor. Beslut är ännu inte taget om detta.
Skolfrågorna borde inte få fungera som att spela ”Fia med
knuff”.
Frågor:
1) Vilka andra angelägna projekt får strykas med anledning
av bygget?
2) Finansiering från ”oförutsett” (enl Norra Skåne) är väl ett
skämt? Där finns ju inga pengar?
Du träffar samtliga partiers gruppledare veckovis för att diskutera nerdragningar och rationaliseringar i kommunen.
Några 10½ miljoner att dela ut i kompletteringsbudgeten
finns inte heller. Budgetbehandlingen kan inte ske i juni,
den är flyttad till oktober!
Tänker Du Bengt Andersson fortsätta att föreslå ofinansierade punktinsatser eller är Du och Dina många styrande i
nämnder och styrelser beredda att jobba med långsiktiga
åtgärder? Denna gången gäller det Ljungdala. Visst är det
väl viktigt att de stora, övergripande besluten blir en angelägenhet för oss alla? Vore det inte nyttigt att lyssna?”
Bengt Andersson besvarar interpellationen vid nästa sammanträde.
______

Justering

TN

M-ASB

JS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-06-16

40

Dnr 2003.288

101

Motion angående turistnäringen
Kf 2003-06-16, § 123
Anmäles att en så lydande motion av Kerstin Rittbo och
Thomas Rasmusson remitterats till kommunstyrelsen.
”Turistnäringen är den mest snabbväxande branschen i
Sverige. Den sysselsätter många människor.
När man får en turistkarta i handen skall man vägledas till
alla små smultronställen i kommunen.
Med hjälp av den officiella turistkartan över Hässleholms
kommun skall turister kunna hitta ut till bl.a.
Röke och Hörja lanthandlare
Norra Mellbys sockenmuseum
Häglinge Bed ang Breakfast
Bosarpssjöns Minigolfbana och Café
Pizzerian i Tormestorp
Galleriet i Sinclairsholm
m m, m m
Dessutom kan man tänka på alla gamla fantastiska kyrkor
som finns i vår kommun.
Sist men inte minst vill vi nämna vår största turistattraktion
Hovdala, som inte får den framskjutna position på kartan
som den är värd.
Vi tycker att det är kommunens skyldighet att ge näringsidkarna draghjälp genom Hässleholms turistkarta. Det gagnar
också kommunen, som lättare framstår som trivsam och
mångfacetterad.
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Kf § 123
Vi yrkar på att kommunen vid nästa upphandling av turistkarta ser till att denna blir lätt att använda och gör det
enkelt för turisterna att hitta vägen ut till såväl Hovdala som
till den minsta kyrkby eller den enklaste gårdsbutik.”

Beslut till
Turism
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Anmälningar
Kf 2003-06-16, § 124
Dnr 2003.249
042
Årsredovisning för Stiftelsen Bjärnum-Hus
Dnr 2003.311
102
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen vari utvisas att
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp, utsetts som ledamot efter
Ullacarin Woxblom Hjort och Birger Ohlsson, fp, utsetts som
ersättare.
Dnr 1999.390
214
Regeringsbeslut att avslå överklagande i fråga om detaljplan
för del av Tviggasjö 3:21.
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Sommarhälsning
Ordföranden tillönskar fullmäktige en skön sommar.
1:e vice ordförande Arne Elowson tillönskar ordföranden en
skön sommar.
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