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Datum

Sid

2003-08-25
Plats och tid
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Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.30

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Roland Persson, 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,
Kerstin Andersson, Gunnel Persson, Johan Schiff, Kjerstin Ulfvik Jonasson, Mari-Ann Sandin
Bäckestrand, Anders Åström, Karin Axelsson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson, Agneta Söderberg, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke Purk, Kerstin Rittbo, Leif Nilsson, Lena
Wallentheim, Lars-Ivar Ericson, Eva-Marie Lidén, Connie Asterman, Lars Lindbeck, Johan Berglund, Christer Welinder, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita
Peterson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn, Thomas Rasmusson, Hans Tosteberg, Margareta
Axelsson, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed, Nils
Oscarsson, Sol-Britt Erlandsson, Lena Axelsson, Lars Arvidsson, Birgitta Tuvesson och Gunnel
Gustavsson.

Ersättare
Övriga deltagande

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

Utses att justera
Ersättare

Douglas Roth och Karin Axelsson
Pär Palmgren och Axel Axelsson
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Paragrafer 125-142

Karin Axelsson

Anslagets nedtagande 2003-09-29

Utdraget bestyrkes
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Ersättare
Sven-Inge Persson, Louise Kjaer, Per-Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Sven Jönsson, Helena
Malje, Anita Johannesson, Bengt Troedsson, Bo-Anders Friberg, Urban Widmark, Jörgen
Johansson, Gösta Johansson, Inger Johansson, Dan Lindau, Marianne Littke, Birger Ohlsson, Eskil
Engström, Bengt-Arne Nilsson, Anna Gustavsson, Christer Stensson, Bodil Gustafsson-Larsson,
Per-Gunnar Andersson, Niklas Grundström och Richard Aagren.
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.385

101

Fråga angående extra tillsyn i kommunen i form av väktare,
kommunvärd eller likvärdigt
Kf 2003-08-25, § 125
Kjerstin Ulfvik Jonasson medges ställa denna fråga till
kommunstyrelsens vice ordförande Lars Olsson:
”Fullmäktige har tagit beslut att vidare utreda frågan om
extra tillsyn i kommunen i form av väktare, kommunvärd
eller likvärdigt.
I pressen har redovisats att förfrågan från kommunen har
gjorts till polismyndigheten angående lämpliga former för
detta.
I veckan har meddelats från Migrationsverket att ett ökat
antal snabbavvisningsfall kommer att handläggas i Finjaförläggningen. Sengångarnas verksamhet sviktar p.g.a.
tyngden i deras åtaganden.
Ärendet brådskar. Hur snabbt kan kommunen komma igång
med åtgärder som ökar kommuninvånarnas trygghet?”
Lars Olsson besvarar frågan.
Kjerstin Ulfvik Jonasson tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes
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2003-08-25

4

Dnr 2003.157

042

Kompletteringsbudget 2003
Ks au 2003-08-06, § 182
I bokslutet för 2002 redovisas en nettoavvikelse för förvaltningarna på -5 311 000 kronor i förhållande till budget. Förvaltningarnas förslag till kompletteringsbudskap innebär att
man vill överföra 42 903 000 kronor, inklusive kompensation för investeringar med anslagstyp 1, till 2003.
I kompletteringsbudgeten särredovisas direkt överförda anslag och kompensation för anslagstyp 1. I budgeten för
2003 finns dels 4 000 000 kronor upptagna för finansiering
av direkt överförda anslag och dels 19 900 000 kronor för
finansiering av ökade driftskostnader för investeringar 2002
med anslagstyp 1.
Totalt föreslås överföringar av direkta överskott till förvaltningarna med 1 094 tkr och för kompensation anslagstyp 1
föreslås 23 370 tkr. Dessutom har justeringar gjorts p.g.a.
uteblivna löneutbetalningar p.g.a. kommunals konflikt samt
eventuell intäktsbortfall/kostnadsökningar. Totalt utökas
förvaltningarnas ramar enligt förslaget med 20 180 tkr.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2003,
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Ks au § 182 forts
att finansiering avseende driften sker genom ianspråktagande av 4,0 mkr ur 2003 års kompletteringsbudget,
16,268 mkr ur 2003 års anslag för kompensation av ökade
driftkostnader för investeringar 2002 med anslagstyp 1, att
intäkten för internräntan på finansförvaltningen ökas med
5,737 mkr, att intäkterna för statliga bostadssubventioner
budgeteras till 2,5 mkr, att finansiella intäkterna ökas med
2,0 mkr, att de finansiella kostnaderna minskas med 1,050
mkr samt att skatteintäkter och generella statsbidrag minskas med 9,257 mkr samt att pensionskostnaderna ökar med
2,118 mkr.
______
Ks 2003-08-06, § 141
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-08-25, § 126
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2003,
att finansiering avseende driften sker genom ianspråktagande av 4,0 mnkr ur 2003 års kompletteringsbudget,
16,268 mnkr ur 2003 års anslag för kompensation av ökade
driftkostnader för investeringar 2002 med anslagstyp 1, att
intäkten för internräntan på finansförvaltningen ökas med
5,737 mnkr, att intäkterna för statliga bostadssubventioner
budgeteras till 2,5 mnkr, att finansiella intäkterna ökas med
2,0 mnkr, att de finansiella kostnaderna minskas med 1,050
mnkr samt att skatteintäkter och generella statsbidrag
minskas med 9,257 mnkr samt att pensionskostnaderna
ökar med 2,118 mnkr.
Beslut till
eK
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25

6

Dnr 2003.268

003

Reglemente för krisledningsnämnden
Ks au 2003-06-04, § 156
En särskild lag om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting har stiftats.
Med extraordinära händelser avses sådana händelser som
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en
kommun eller ett landsting.
Enligt lagen skall en krisledningsnämnd träda i funktion när
sådana extraordinära händelser inträffar. Nämnden har således ingen löpande verksamhet.
Kommunfullmäktige har 2003-01-27 (§ 4) beslutat att en
särskild krisledningsnämnd skall inrättas. För att övergången vid en extraordinär händelse skall bli enkel, har
fastslagits att nämnden ska bestå av ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till reglemente för krisledningsnämnden,
att för tiden t.o.m. 2006-12-31 till ledamöter i krisledningsnämnden utse Bengt Andersson, Lars Olsson, Bo-Anders
Thornberg och till ersättare kommunstyrelsens arbetsutskotts ersättare Lena Wallentheim, Lars-Göran Wiberg och
Pär Palmgren, med Bengt Andersson som ordförande och
Lars Olsson som vice ordförande,

Justering

TN

DR

KA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25

7

Ks au § 156 forts
att fastställa förslag till ändrad lydelse av styrelsens och
nämndernas reglemente, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att genom räddningschefen,
utarbeta förslag till plan för hantering av extraordinära händelser.
______
Ks 2003-06-11, § 125
Noteras att § 10, stycket om kallelsetiden, skall tas bort.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-08-25, § 127
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till reglemente för krisledningsnämnden,
att för tiden t.o.m. 2006-12-31 till ledamöter i krisledningsnämnden utse Bengt Andersson, Lars Olsson, Bo-Anders
Thornberg och till ersättare kommunstyrelsens arbetsutskotts ersättare Lena Wallentheim, Lars-Göran Wiberg och
Pär Palmgren, med Bengt Andersson som ordförande och
Lars Olsson som vice ordförande,
att fastställa förslag till ändrad lydelse av styrelsens och
nämndernas reglemente, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att genom räddningschefen
utarbeta förslag till plan för hantering av extraordinära händelser.
Beslut till
Kommunal författningssamling
Kommunledningskontoret
Troman (HA)
Justering
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Dnr 2002.246

101

Motion angående fysisk aktivitet i skolan
Kf 2002-05-27, § 104
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericson remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Genom massmedia nås vi av alarmerande rapporter om att
våra skolelevers hälsa försämrats. Övervikt bland barn blir
ett allt större problem. Diabetes och andra följdsjukdomar
ökar. Flera kommuner vidtar åtgärder för att det skall bli
mer idrott i skolan. I en Karlshamnsskola har startats projektet ”Mer rörelse i skolan” som bland annat innebär att
idrottsföreningar hjälps åt att aktivera eleverna. I Kristianstad har försöket med speciella idrottsklasser på Väskolan
slagit väl ut. Det har visat sig att inlärningen går bättre när
man är i fysiskt trim. Genom rörlig och allsidig träning stimuleras eleverna till en aktiv fritid. Genom Bunkefloprojektet i Malmö med obligatorisk idrott och hälsa på schemat
varje dag stärks elevernas hälsa och självförtroende.
Hälsobefrämjande skolor kommer att minska samhällets
kostnader för sjukvård och befrämja undervisningen i de teoretiska ämnena.
Hässleholms kommun bör som ”miljökommun” uppmärksamma vikten av ökade tillfällen till fysisk aktivitet i skolorna och jag föreslår att BUN får i uppdrag att utfärda direktiv för hur lärare och elever tillsammans kan verka för ett
sundare liv i skolmiljön.”
______
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Ks au 2004-06-04, § 161

9

Barn- och utbildningsnämnden har avgivit yttrande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad.
______
Ks 2003-06-11, § 126
Christer Caesar yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Christer Caesars yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-08-25, § 128
Lars-Ivar Ericson tackar för svaret.
Johan Schiff yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Christer Caesar yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens
förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad.
Beslut till
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Dnr 2003.273

107

Ändringar i bolagsordning i Hässleholms Industribyggnads
AB
Ks au 2003-06-04, § 164
Med anledning av dels direktiv från ägaren, Hässleholms
kommun, dels med anledning av ändringar i aktiebolags-lagen föreslås att ändringar görs i följande punkter:
§ 2, § 9, § 11, § 13 samt ny § 16.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ändringar i Hibabs bolagsordning på följande
punkter:
§ 2, § 9, § 11, § 13 samt ny § 16.
______
Ks 2003-06-11, § 128
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-08-25, § 129
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ändringar i Hibabs bolagsordning på följande
punkter:
§ 2, § 9, § 11, § 13 samt ny § 16.
Beslut till
Kommunal författningssamling
HIBAB
Justering
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Dnr 2003.254

041

Omdisponering av intäkter för finansiering av utbyte och
komplettering av undervisningsmateriel på Jacobsskolan
Ks au 2003-06-18, § 167
Barn- och utbildningsnämnden har tecknat samverkansavtal
med Berg & Partner AB för tiden 2003-01-01 - 2003-12-31
avseende samutnyttjande av industrilokalerna på Jacobsskolan. Nämnden uppbär ersättning på ca 1,4 mnkr.
Jacobsskolans tekniska utrustning och maskinpark kräver
omfattande investeringar och genom samverkansavtalet kan
en förnyelse delfinansieras.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att en miljon kronor
beviljas till investeringar på Jacobsskolan och att dessa finansieras genom att 1 miljon kronor av intäkterna för samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att investeringar på Jacobsskolan beviljas till ett belopp på
en miljon kronor (anslagstyp 2),
att investeringarna finansieras genom att en miljon kronor
av intäkterna från samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst,
att investeringarna bokförs under eget investeringsprojekt,
samt
att bruttoramarna (drift) ändras så att både intäktsramen
och kostnadsramen utökas med 400 000 kronor.
______
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Ks 2003-08-06, § 131
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-08-25, § 130
Kommunfullmäktige beslutar
att investeringar på Jacobsskolan beviljas till ett belopp på
en miljon kronor (anslagstyp 2),
att investeringarna finansieras genom att en miljon kronor
av intäkterna från samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst,
att investeringarna bokförs under eget investeringsprojekt,
samt
att bruttoramarna (drift) ändras så att både intäktsramen
och kostnadsramen utökas med 400 000 kronor.

Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2003.182

049

Anhållan om överföring av medel för facklig verksamhet
(lärare)
Ks au 2003-06-18, § 168
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om överföring av ansvar och budgetmedel för lärarnas
fackliga verksamhet från barn- och utbildningsnämnden till
personalkontoret. Budgetmedel för verksamheten uppgår till
1 550 000 kronor.
Eftersom kommunstyrelsens förhandlingsutskott förhandlar
och träffar överenskommelse om den fackliga tiden för
samtliga organisationer och yrkeskategorier bör också
samtlig facklig verksamhet budgeteras inom kommunstyrelsen.
Personalkontoret har skrivit ett yttrande, 2003-05-14, som
ekonomikontoret inte har någon erinran mot.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att överföra 1,6 mnkr från barn- och utbildningsnämndens
budget till kommunstyrelsen/personalkontorets budget.
______
Ks 2003-08-06, § 132
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

TN

DR

KA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-08-25

Sid

14

Kf 2003-08-25, § 131
Kommunfullmäktige beslutar
att överföra 1,6 mnkr från barn- och utbildningsnämndens
budget till kommunstyrelsens/personalkontorets budget.

Beslut till
Barn- och utbildningsnämnden
Personalkontoret
Ekonomikontoret
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Dnr 2002.287

101

Motion angående lekplatser
Kf 2002-05-27, § 105
Anmäles att en så lydande motion av Rolf Delcomyn,
Lennart Westdahl, Lena Wallentheim och Rune Stensby remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Tekniska kontoret valde efter det man tagit del av EU-normerna för säkerhetsutformningen av allmänna lekplatser,
att ta bort hela eller delar av lekplatser. Detta har upprört
många invånare i vår kommun, då inte minst våra barn.
Vissa av dessa lekplatser var mycket välbesökta och populära hos barn och föräldrar. En del lekplatser hade tillkommit på ideell väg där föräldrar och barn har hjälpts åt att
bygga ”sin” lekplats. Besvikelsen blev naturligtvis stor bland
barn och föräldrar när tekniska kontorets personal dök upp
och rev hela eller delar av områdets eller skolans lekplats.
Därför föreslår vi att lekplatserna återställs snarast.”
______
Ks au 2003-06-18, § 176
Tekniska nämnden redovisar att enligt plan 2001-2003 åtgärdas lekplatser i den takt som tilldelade ekonomiska medel medger det. När planen för 2004 utarbetas kommer
motionärernas synpunkter att beaktas. Med hänsyn till detta
föreslås motionen avslås.
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Ks au § 176 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till ovanstående avslå motionen.
______
Ks 2003-08-06, § 134
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-08-25, § 132
Lars Olsson yrkar att kommunfullmäktige skall besluta dels
att beakta motionärens synpunkter i planeringen för år 2004
och dels att avslå motionen vad avser åtgärdernas omedelbara genomförande.
Rolf Delcomyn tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till Lars Olssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Lars Olssons yrkande och finner Lars
Olssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att beakta motionärens synpunkter i planeringen för år
2004, samt
att avslå motionen vad avser åtgärdernas omedelbara genomförande.

Beslut till
Tekniska nämnden
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Dnr 2000.276

101

Motion angående privat kontra offentlig verksamhet
Kf 2000-06-19, § 126
Anmäles att en så lydande motion av Pär Palmgren remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Av och till förs diskussioner om privat kontra offentlig verksamhet inom delar av de kommunala förvaltningarna. Ett
antal verksamheter inom främst de ”hårda” förvaltningarna
är exempel på sådant som även andra företag utför. Ett sätt
att lösa diskussionen offentligt/privat är att sätta ett pris på
verksamhet och kvalitet för att kunna jämföra dessa med
alternativa driftsformer.
Frågor som måste kunna besvaras är hur omfattningen skall
begränsas för att en jämförelse skall kunna ske. För undvikande av jävsdiskussioner bör detta utföras av en neutral
bedömare.
Jag föreslår därför att en utredning genomförs avseende
vilka verksamheter inom tekniska kontorets ansvarsområde
som kan bli föremål för konkurrensutsättning, helt eller delvis.
Att dessa verksamheter därefter upphandlas.”
______
Ks au 2003-06-18, § 177
Yttrande över motionen har inkommit från tekniska nämnden 2003-05-22, § 53.
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Ks au § 177 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, anse
motionen vara besvarad.
______
Ks 2003-08-06, § 135
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att, med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, anse
motionen vara bifallen.
______
Kf 2003-08-25, § 133
Pär Palmgren tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, anse
motionen vara bifallen.

Beslut till
Tekniska nämnden
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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”.
______
Ks au 2003-06-18, § 178
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
Ks 2003-08-06, § 136
Per-Åke Purk yrkar att kommunstyrelsen skall tillstyrka motionen.
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen skall besluta enligt
arbetsutskottets förslag.

Justering

TN

DR

KA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-08-25

Sid
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Ks § 136 forts
Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena
och finner sitt eget yrkande bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-08-25, § 134
Per-Åke Purk, Torsten Ising och Thomas Rasmusson yrkar
bifall till motionen.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer Robin Gustavsson och John Bruun.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Per-Åke Purks yrkande om bifall till motionen och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla
Per-Åke Purks yrkande röstar nej.” 47 ja-röster och 10 nejröster avges. 4 avstår från att rösta. (Se bilaga nästa sida).

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Miljöpartiets, folkets väls och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Justering

TN

DR

KA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25
Kf § 134......................................
LEDAMOT/ERSÄTTARE
Roland Persson, 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,
Anders Åström, s
Karin Axelsson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Agneta Söderberg, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Irene Nilsson, s, c
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Leif Nilsson, s
Lena Wallentheim, s
Lars-Ivar Ericson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Lars Lindbeck, fp
Johan Berglund, m
Christer Welinder, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Petersson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m
Ingrid Jägerhed, s
Justering

TN

DR

KA

JA
X
X
X
X
X
X

21
NEJ

AVST

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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdraget bestyrkes

RES

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25
Nils Oscarsson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, fp
Birgitta Tuvesson, m
Gunnel Gustavsson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
Tommy Nilsson, s, ordf
SUMMA TOTALT

X
X
X
X
X
X
X
X
47

Beslut till

Justering

TN

DR

KA

22
X

Utdraget bestyrkes

10

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25
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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

TN

DR

KA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-08-25

Sid

24

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 kronan med euro.
- Att detta redovisas till kommunfullmäktige i god tid innan
folkomröstningen i september 2003.”
______
Ks au 2003-06-18, § 179
Yttrande över motionen har inkommit från ekonomikontoret.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänsyn till att motionen avser en nationell fråga,
avslå motionen.
______
Ks 2003-08-06, § 137
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-08-25, § 135
Thomas Rasmusson tackar för behandlingen av motionen
och yrkar bifall till motionen.
Per-Åke Purk yrkar bifall till motionen.

Justering
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DR

KA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-08-25

Sid
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Kf § 135 forts
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänsyn till att motionen avser en nationell fråga,
avslå motionen.
Miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för sitt yrkande.

Beslut till

Justering

TN

DR

KA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25
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Dnr 2003.299

101

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 pga. 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.
Justering
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DR
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-08-25

Sid
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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.
______
Kf 2003-08-25, § 136
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25
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Dnr 2003.319

Budgetuppföljning per 2003-04-30
Kf 2003-08-25, § 137
Budgetuppföljning per 2003-04-30 har upprättats.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga uppföljningen till handlingarna.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

TN

DR

KA

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25
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Dnr 2003.330

102

Avsägelse som ledamot i fritidsnämnden
Kf 2003-08-25, § 138
Martin Ingvarsson, s, har avsagt sig uppdraget som ledamot
i fritidsnämnden fr.o.m. 2003-06-04.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet till nästa sammanträde.
______

Beslut till
Fn
Pk
Troman (HA)
Justering
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KA

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25
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Dnr 2003.381

102

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Kf 2003-08-25, § 139
Karin Cohen, v, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige med omedelbar verkan.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Beslut till
Lst (skriv)
Troman (HA)

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25
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Dnr 2003.381

102

Avsägelse som ledamot i socialnämnden
Kf 2003-08-25, § 140
Karin Cohen, v, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden med omedelbar verkan.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga ärendet.
______

Beslut till
Sn
Pk
Troman (HA)
Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-08-25
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Dnr 2003.386

101

Interpellation angående kostnad för köp av Garnisonen
Kf 2003-08-25, § 141
Robin Gustavsson och Christer Caesar medges ställa denna
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bengt
Andersson:
” I december månad 2002 beslutade kommunfullmäktige,
efter votering, om köp av Garnisons- och Hovdalaområdet.
Beslutet om köpet var brådskande och kunde inte avvakta
till efter årsskiftet. Även betalning med upplånade pengar
skulle ske omedelbart utan att avvakta att köpehandlingarna var underskrivna och godkända.
Fortfarande, efter åtta månader är inte förvärvet underskrivet, trots att betalning skett. Full dispositionsrätt över en
fastighet tillkommer lagfaren ägare, vilket kommunen ej är.
Bengt Andersson
Hur mycket har räntan för upplåningen hittills kostat kommunen?
Vilka är drifts- och underhållskostnaderna och vad har dessa
hittills kostat kommunen?
Var bokförs driftskostnaderna?
Vem är formell förvaltare av Hovdala- och Garnisonsområdena?
Vem beslutar om utannonsering av fastigheter som kommunen inte är ägare till?
Vem har det juridiska ansvaret i det fall olyckor eller andra
oförutsedda händelser skulle inträffa?

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-08-25

Sid
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Kf § 141 forts
När planeras ett övergripande beslut för det fortsatta användandet av de två olika områdena?”
Bengt Andersson besvarar interpellationen vid nästa sammanträde.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum
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Anmälningar
Kf 2003-08-25, § 142
Dnr 1999.390
214
Intyg om lagakraft – detaljplan för del av Tviggasjö 3:21
Dnr 2001.383
214
Beslut angående prövning enligt 12 kap 1 § plan- och
bygglagen, detaljplan, Hässleholm 89:9
Dnr 2001.383
214
Intyg om lagakraft – detaljplan för Hässleholm 89:9
Dnr 2003.348
431
Länsstyrelsens beslut beträffande strandskyddsdispenser
enligt miljöbalken
Dnr 2003.349
431
Länsstyrelsens beslut angående överlåtelse av ansvaret för
den operativa tillsynen enligt miljöbalken
Dnr 2002.628
252
Dom från länsrätten angående överklagande av köpet av
Garnisonen

Justering
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Utdraget bestyrkes

