SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-29
Plats och tid

1

Norra station, aulan, Hässleholm, kl 19.00-21.25

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Agneta Söderberg, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Per-Gunnar Andersson, John
Bruun, Anita Johannesson, Leif Nilsson, Hans Wendel, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas
Roth, K-G Sjöholm, Roland Persson, Johan Schiff, Kjerstin Ulfvik Jonasson, Mari-Ann Sandin
Bäckestrand, Anders Åström, Karin Axelsson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson, Stig Hansson,
Axel Axelsson, Pär Palmgren, Sven-Inge Persson §§ 143-149, Christina Hofvander §§ 149-155,
Kerstin Rittbo, Louise Kjaer, Lena Wallentheim, Gösta Johansson, Eva-Marie Lidén, Connie Asterman, Lars Lindbeck, Johan Berglund, Christer Welinder, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita Peterson, Lars Johnsson, Per-Ingvar Önnevik, Thomas Rasmusson,
Hans Tosteberg, Margareta Axelsson, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Leif Jannerstig, Rolf
Tronäss, Ingrid Jägerhed, Nils Oscarsson, Sol-Britt Erlandsson, Lena Axelsson, Marianne Littke,
Bengt Troedsson och Zidon Kristensson.

Ersättare
Övriga deltagande

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

Utses att justera
Ersättare

Robin Gustavsson och Stig Hansson
Axel Axelsson och Per-Åke Purk

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2003-10-09, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Tommy Nilsson

Justerare

Robin Gustavsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2003-09-29

Anslagsdatum

2003-10-09

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering
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Paragrafer 143-155

Stig Hansson

Anslagets nedtagande 2003-11-03

Utdraget bestyrkes
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Ersättare
Christina Hofvander, Sven Jönsson, Helena Malje, Bo-Anders Friberg, Urban Widmark, Johan
Barnekow, Kerstin Andersson, Jörgen Johansson, Inger Johansson, Eskil Engström, Gunnel
Gustavsson, Bengt-Arne Nilsson, Anna Gustavsson, Christer Stensson, Bodil Gustafsson-Larsson,
Joakim Wendel, Niklas Grundström och Richard Aagren.
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Tyst minut
Sammanträdet inleds med en tyst minut för att hedra utrikesminister Anna Lindhs minne.

Justering

TN

RG

SH

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-29
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2003.427

101

Fråga angående flyktingförläggning
Kf 2003-09-29, § 143
Kerstin Rittbo, medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Vad kan vi göra för att Finjaborna skall få tillbaka sin idylliska by?
Alla har vi läst i tidningen hur det är att bo i Finja sen asylsökande kom dit. Folk vågar inte gå ut m.m.
Nu har chefen Anna-Britt Adell för förläggningen i Finja lovat
bot och bättring.
Nu är min fråga:
Vad har vi för möjligheter att undersöka om det hjälper, att
sätta tydliga gränser som Anna-Britt Adell lovade?
Om det inte hjälper vad kan vi då göra?
Har vi möjligheter att undersöka om allt blir gjort när det
gäller sysselsättning för dom asylsökande som Anna-Britt
Adell också lovade?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Kerstin Rittbo tackar för svaret.
Kerstin Rittbo överlämnar en skrivelse till Bengt Andersson
från boende i Finja. Han meddelar att han tar emot skrivelsen.

Beslut till

Justering

TN

RG

SH

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-29

5

Dnr 2003.437

101

Fråga angående inköpsstopp
Kf 2003-09-29, § 144
Lars Johnsson medges ställa denna fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson:
”I lokalpressen har vi nyligen kunnat ta del av uppgiften att
barn- och utbildningsnämnden beslutat om inköpsstopp för
hela sin förvaltning.
a) Mot denna bakgrund vill jag veta hur inköpsstoppet
kommer att drabba verksamheten och
b) om nämndens ordförande anser det rättvist att inköpsstoppet också gäller de rektorsområden som förväntas klara
sin budget?”
Willy Ohlsson besvarar frågan vid dagens sammanträde.
Lars Johnsson tackar för svaret.

Beslut till

Justering

TN

RG

SH

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-09-29

6

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 and 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.”
______
Ks au 2003-08-06, § 196
Kommunledningskontoret har inkommit med yttrande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande principer för tillhandahållande av besökskarta
tills vidare skall gälla,
att uppdra åt kommunstyrelsen (kommunledningskontorets
turismavdelning) att uppta förhandlingar med kartproducenten i syfte att dels skapa utrymme för mindre annonser
till en lägre kostnad att disponeras av besöksanläggningar
under rubriken - boende, restauranger, shopping & sevärdheter - samt dels att symbolerna på besökskartan samt
informationstavlorna efterhand kompletteras med kyrkor
samt andra större kultursevärdheter, samt
att motionen härmed skall anses besvarad.
______
Ks 2003-09-03, § 145
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2003-09-29, § 145
Kerstin Rittbo tackar för svaret på motionen.
John Bruun yrkar att motionen skall anses vara bifallen.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels John Bruuns yrkande om bifall till motionen
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande principer för tillhandahållande av besökskarta
tills vidare skall gälla,
att uppdra åt kommunstyrelsen (kommunledningskontorets
turismavdelning) att uppta förhandlingar med kartproducenten i syfte att dels skapa utrymme för mindre annonser
till en lägre kostnad att disponeras av besöksanläggningar
under rubriken - boende, restauranger, shopping & sevärdheter - samt dels att symbolerna på besökskartan samt
informationstavlorna efterhand kompletteras med kyrkor
samt andra större kultursevärdheter, samt
att motionen härmed skall anses besvarad.

Beslut till
Turism
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Dnr 2003.290

042

Ny utformning av korsningen Viaduktgatan - Götagatan
Ks au 2003-06-18, § 170
I samband med NETTO:s planer gällande etablering på fd
”mejeritomten” framkom önskemål om förbättring av trafiksituationen i korsningen Viaduktgatan-Götagatan.
Inför årets budgetarbete bedömde tekniska kontoret att en
lösning av trafiksituationen var att bygga en liten cirkulationsplats inom befintligt vägområde.
Tekniska nämnden begär ett tilläggsanslag på 580 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 580 000
kronor, samt
att finansiera anslaget genom omföring från ekonomikontorets investeringsbudget projekt 20104, oförutsedda investeringar, till tekniska nämndens investeringsbudget.
______
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Ks 2003-08-06, § 133
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till tekniska nämnden för redovisning av trafikräkning och övervägande av alternativa åtgärder.
______
Ks 2003-09-03, § 146
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 580 000
kronor, samt
att finansiera anslaget genom omföring från ekonomikontorets investeringsbudget projekt 20104, oförutsedda investeringar, till tekniska nämndens investeringsbudget.
Moderata samlingspartiet, kristdemokraterna, folkpartiet
och folkets väls ledamöter medges lägga följande protokollsanteckning:
”Med anledning av att arbetet redan är påbörjat, på kommunstyrelsens ordförandes order, vill vi inte deltaga i beslutet.”
______
Kf 2003-09-29, § 146
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 580 000
kronor, samt
att finansiera anslaget genom omföring från ekonomikontorets investeringsbudget projekt 20104, oförutsedda investeringar, till tekniska nämndens investeringsbudget.
Beslut till
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2003.12

101

Motion angående användningen av fri mjukvara i kommunen
Kf 2003-01-27, § 23
Anmäles att en så lydande motion av Johan Schiff remitterats till kommunstyrelsen (IT-avdelningen):
”Vid byggandet av större datasystem, både vad gäller mjukvara och hårdvara är det viktigt att se till två faktorer; totalkostnaden för ägande (Total Cost of Ownership, TCO) och
om systemet uppfyller de funktionskrav som ställs. I dagens
samhälle är vi beroende av datasystem som fungerar till
varje pris och som erbjuder funktionella, enkla och gärna
snabba verktyg. Detta ställer höga krav på de administratörer som underhåller datorer och nätverk och på de tekniker som används. Samtidigt måste man se till att kostnaderna inte rusar iväg.
De senaste åren har mjukvara som bygger på öppen källkod
fått en allt större marknad i hela världen och detta är långt
ifrån enbart på grund av att den är helt gratis att installera.
Priset för att köpa en programvara är inte sällan en mindre
del av totalkostnaden för att använda den. Däremot finns
det ett flertal andra, minst lika viktiga fördelar med fri
mjukvara baserad på öppen källkod.
1. Det är fritt för alla att ändra i mjukvaran och anpassa den
efter egna specifika behov.
2. Öppna standarder underlättar integration med andra samtida och framtida system.
3. Som användare av fri mjukvara är man säker från oförutsedda prishöjningar.
4. Fri mjukvara är oftast både säker, stabil och flexibel,
tvärtemot många fördomar.
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Kf § 23 forts
5. Alla användare bidrar till en öppen utveckling av programvaror som bygger på att dela med sig, av kod istället för
att alla måste uppfinna hjulet.
Företag som Microsoft brukar ofta hävda att om man ser till
den totala kostnaden (TCO) så vinner deras programvaror
över de fria och ibland kan detta kanske vara fallet, men de
praktiska erfarenheterna talar om något annat. Ofta används den amerikanska staden Largo som exempel. I Largo
har man lyckats att halvera totalkostnaden för IT-sektorn,
med vad de själva beskriver som en ökad kvalitet, genom
att använda en väl avvägd blandning av fri och kommersiell
mjukvara. De har sparat in kostnader på support av datasystem, minskad administration, minskad användarsupport,
minskade kostnader för hårdvara och en betydligt minskad
licenskostnad för mjukvara. Numera har staden Largo en
fast kostnad i IT-sektorn på ca 1,3% av stadens omsättning,
jämfört med ca 3% i jämförbara städer. De har också en ITavdelning som i allt större grad arbetar med utveckling
istället för support.
I hela världen har fri mjukvara börjat att få fäste. Kina och
Indien, som gemensamt representerar en tredjedel av jordens befolkning, satsar på fri mjukvara. Högteknologilandet
Japan överväger det. Danmark är på väg att ta steget och
även i Sverige håller både stat och flera kommuner på att
titta på vilka möjligheter fri mjukvara har att erbjuda.
I Hässleholms kommun lägger vi flera miljoner årligen bara
på mjukvarulicenser och då är inte BUN, som bör vara den
största inköparen, inräknad. Detta är ändå bara en liten del
av vad hela IT-sektorn kostar oss. Det är lätt att förstå att
det finns miljoner att tjäna för en organisation som Hässleholms kommun på detta område om man slutar med att
slentrianmässigt köpa in dyra kommersiella programvaror.
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Kf § 23 forts
Därför yrkar jag:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur användningen av fri mjukvara kan minska kommunens investerings- och driftskostnader,
att all mjukvara till kommunens verksamhet ska upphandlas
för att nå lägsta möjliga totalkostnad för användning efter
de funktionskrav som ställs.”
______
Ks au 2003-08-20, § 203
Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet 2003-0804. Av detta framgår att kontoret avråder från begärd utredning. Samtidigt redovisas att undersökningar görs på
olika sätt i motionens riktning. Därför föreslås att kontoret
skall följa utvecklingen kring området öppen programvara.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen (genom kommunledningskontorets IT-avdelning) att följa utvecklingen kring området
öppen programvara, samt
att motionen skall anses vara besvarad.
______
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Ks 2003-09-03, § 148
John Bruun yrkar bifall till första att-satsen men att andra
att-satsen skall lyda:
”att för övrigt anse motionen vara avslagen.”
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 2003-09-29, § 147
John Bruun yrkar att motionen skall anses bifallen.
Johan Schiff yrkar bifall till hela motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels yrkandet 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.”
54 ja-röster och 7 nej-röster avges. (Se bilaga Kf § 147).
.Kf § 147.....................................
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
Bengt Andersson, s
X
Bo-Anders Thornberg, m
X
Agneta Söderberg, s
X
Berit Wirödal, kd
X
Lars Olsson, c
X
Willy Ohlsson, s
X
Per-Gunnar Andersson, fv
X
John Bruun, fp
X
Anita Johannesson, m
X
Leif Nilsson, s
X
Hans Wendel, v
X
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Lennart Westdahl s
Christer Caesar, kd
Douglas Roth, m
K-G Sjöholm, c
Roland 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
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Sven-Inge Persson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Louise Kjaer, s

X
X
X
X
X

Lena Wallentheim, s
Gösta Johhansson, 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
Per-Ingvar Önnevik, 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
Marianne Littke, fp
Bengt Troedsson, m
Zidon Kristensson, 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
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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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
54
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Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen (genom kommunledningskontorets IT-avdelning) att följa utvecklingen kring området
öppen programvara, samt
Kf § 147 forts
att motionen skall anses vara besvarad.
Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för yrkandet om bifall till motionen.

Beslut till
Kommunledningskontoret
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Dnr 2003.364

253

Försäljning av Stora Oberöd 1:9, Tostarp
Ks au 2003-08-20, § 204
Ett förslag till avtal om försäljning av fastigheten Stora
Oberöd 1:9, Tostarpshemmet, har upprättats.
Köparen, Zenit Dialog AB, avser bedriva rehabiliteringsverksamhet på fastigheten.
Förslag till köpeavtal har upprättats med Zenit Dialog AB.
Markareal:
Byggnader:
Planer:
Köpesumma:

Totalt ca 28 000 kvm
Huvudbyggnad ca 1 000 kvm, förrådsbyggnad ca 80 kvm, byggnad för oljetank och reservelverk ca 25 kvm
Utom detaljplan
3 000 000 kronor

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheten Stora Oberöd 1:9, del av Hovdala
1:2 och del av Stora Oberöd 1:10 på villkor enligt upprättat
förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtalet.
______
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Ks 2003-09-03, § 149
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-09-29, § 148
Efter diskussion i ärendet yrkar Bengt Andersson att kommunfullmäktige skall bemyndiga kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Bengt Anderssons yrkande och finner Bengt
Anderssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om försäljning
av fastigheten/fastigheterna.

Beslut till
Exploateringsavdelningen
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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 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.
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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.
______
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Kf 2003-09-29, § 149
Bengt Andersson besvarar interpellationen.
”Beträffande ett eventuellt allaktivitetshus i Ljungdala har
följande behandling skett.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt underhand 200302-12 att kostnaden för flyttning av barack till plats nära
Ljungdala skola skulle undersökas. Aktiva Ljungdala ombads
samtidigt att skriftligt redogöra för Aktiva Ljungdalas program och organisation för planerad/önskad verksamhet. Ett
förslag till budget för verksamheten önskades också.
Tekniska kontoret redovisade kostnaden för flytt av barack i
skrivelse daterad 2003-02-18.
Tekniska nämnden inkom 2003-06-04 med ett förslag från
sitt sammanträde 2003-05-22, § 55. I detta föreslås att
3 800 000 kronor skall anvisas för utförande av ett aktivitetshus Ljungdala. Av tekniska nämndens underlag framgår
att tekniska kontoret tillsammans med en arbetsgrupp av
företrädare för Barn- och utbildningsförvaltningen, gruppen
för aktiva Ljungdala och en arkitekt har utrett förslaget. Lokalprogram och lokalbehovsplan har tagits fram som underlag för ritningsarbetet.
Dessutom har Aktiva Ljungdala tillsammans med Barn- och
utbildningsnämnden genom rektorn för område 2 och studierektorn för Ljungdalaskolan redovisat en ”Plan för allaktivitetshus som centrum för integrationsarbetet på Ljungdala”.
Med dessa genomarbetade redovisningar av förutsättningar
för ett allaktivitetshus på Ljungdala beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-06-04, § 159, att uppdra åt fritidsnämnden att till kommunstyrelsens arbetsutskott skyndsamt
redovisa en plan för allaktivitetshusets fortsatta drift där fritidsnämnden förutsätts bli huvudman”.
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Kf § 149 forts
Inför mitt svar på Dina frågor vill jag instämma i Din reflektion att ”Läget på Ljungdala har inte blivit akut just nu. Det
har varit akut länge”.
Vi har tyvärr först nu börjat hitta ett förslag till lösning där
kommunens och föreningslivets gemensamma resurser
har kunnat enas om att föreslå ett allaktivitetshus på
Ljungdala med en placering nära grönytor.
Nu till Dina två frågor som jag besvarar samtidigt.
Fråga 1 Vilka andra angelägna projekt får strykas med anledning av bygget?
Fråga 2 Finansiering från oförutsett är väl ett skämt? Där
finns ju inga pengar.
Svar: Vi har medel för oförutsedda investeringar. Av dessa
ianspråktas knappt hälften för detta projekt, om fullmäktige
beslutar att det skall byggas. Inget annat projekt kommer
alltså att strykas.”
Kjerstin Ulfvik Jonasson tackar för svaret.
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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?
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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.
______
Kf 2003-09-29, § 150
Bengt Andersson besvarar interpellationen:
”Jag svarar mycket kort på Er interpellation.
1. Räntan för upplåningen är under 4 %. Beloppet det räknas på är 76 Mnkr.
2. Drifts-och underhållskostnaderna är ca 3 Mnkr. De avser
främst värme. Intäkterna är i samma storleksordning. Detta
är på årsbasis.
3. Driftskostnaderna bokförs på ett särskilt konto i kommunens redovisning.
4. Kommunstyrelsen/exploateringsavdelningen förvaltar
Hovdala- och Garnisonsområdet.
5. Utannonsering av fastigheterna har gjorts av exploateringsavdelningen efter beslut av/samråd med kommunstyrelsen.
6. Var det juridiska ansvaret hamnar beror på vilken typ av
olycka som inträffat. Försvaret har ansvaret för ammunitionsolyckor.
7. Det fortsatta användandet av områdena beslutas successivt. Resultatet av tävlingen Finjasjöbygdens utveckling är
nu ute på remiss. Med detta arbete som grund kan en
reviderad översiktsplan komma att arbetas fram.
Avsikten är att den demokratiska processen skall få ta god
tid och att alla beslut i detta skall vara väl förankrade.
Robin Gustavsson och Christer Caesar tackar för svaret.
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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.
______
Kf 2003-09-29, § 151
Lena Wallentheim redovisar valberedningens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i fritidsnämnden utse Conny Bengtsson, s,
Godtemplaregatan 24 B, 281 32 Hässleholm, samt
att till ny ersättare utse Annelie Cederberg, s, Solrosvägen
1, 280 20 Bjärnum.

Beslut till
CB
AC
Fn
Pk
Troman (HA)
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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.
______
Kf 2003-09-29, § 152
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i socialnämnden utse Bodil GustafssonLarsson, v, Hilmas väg 5, 288 90 Vinslöv, samt
att till ny ersättare utse Merete Karlsen, v, Ekstigen 10,
280 22 Vittsjö.

Beslut till
BG-L
MK
Sn
Pk
Troman (HA)
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Dnr 2003.413

102

Avsägelse som ersättare i Hässleholms Vatten AB
Kf 2003-09-29, § 153
Joakim Wendel, v, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Hässleholms Vatten AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att bordlägga ärendet.
______
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Dnr 2003.445

101

Motion angående kommunal skolpeng
Kf 2003-09-29, § 154
Anmäles att en så lydande motion av Urban Widmark och
Bo-Anders Thornberg remitterats till kommunstyrelsen:
”God kvalitet på utbildning och ett gott kunskapsklimat är
avgörande för att ett land skall kunna upprätthålla en god
tillväxt och därmed en bra välfärd. Dessvärre uppvisar den
svenska skolan en rad tillkortakommande såväl vad det
gäller kunskapsnivå samt psyko-social arbetsmiljö.
Riksrevisionsverket har pekat på omfattande brister i styrning och uppföljning av skolan. För att bl.a. komma till rätta
med dessa problem har ett flertal kommuner infört kommunal skolpeng med mycket gott resultat.
Kommunal skolpeng innebär att varje elev får en summa
pengar (skolcheck) som följer eleven till den skola som eleven har valt och som täcker utbildningskostnaden.
Med skolchecken får skolorna sina intäkter som skolorna
disponerar fritt för att uppnå de uppsatta målen, oavsett om
det är fristående skolor eller kommunala skolor. Skolchecken täcker samtliga kostnader men för att upprätthålla
likvärdighetsgarantin skall det finnas extra resurser för att
garantera elever med särskilda behov en god utbildning.
BUN ansvarar för finansieringen och sätter upp utbildningsmål. Nämnden driver inga egna skolor. De kommunala skolorna drivs av en ”produktionsnämnd” och har samma självständighet som de fristående skolorna. Resursfördelningen
sker på samma sätt, oavsett vem som driver skolan.
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Kf § 154 forts
Kommunal skolpeng innebär höjd kvalitet i skolan och garanterar mångfald och möjlighet till profilering av de olika
skolorna, vilket är nödvändigt för att kunna tillgodose elevernas skiftande behov. Kommunal skolpeng ger samma
möjligheter för de kommunala skolorna som för de fristående skolorna att konkurrera om eleverna. Dessutom sker
en ökad professionalisering av skolan då rektorer och lärare
får större ansvar, men framförallt ges större möjligheter att
ta detta ansvar. Slutligen kommer detta att innebära att
större fokus riktas mot kunskap och innehåll då goda resultat kommer att vara den främsta konkurrensfaktorn skolor
emellan.
Mitt förslag till kommunfullmäktige är:
att BUN får i uppdrag att utreda möjligheterna och formerna
för införande av kommunal skolpeng i Hässleholm.”
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Anmälningar
Kf 2003-09-29, § 155
Dnr 2003.412
102
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen vari utvisas att
Hans Wendel, v, utsetts till ledamot efter Karin Cohen och
Joakim Wendel, v, utsetts till ersättare. De hälsas välkomna.
Dnr 2003.430
800
Protokollsutdrag från kulturnämndens au om att inbjuda
allmänheten att under enstaka tillfällen närvara vid sammanträden.
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