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Datum
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2002-02-25
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Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.40

Plats och tid

Beslutande
Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Staffan Hammer, Bengt Andersson, Bo-Anders
Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Douglas Roth, Anders Åström, Kerstin
Svensson, Gaby Moberg, Ingemar Gustavsson, K-G Sjöholm, Kerstin Rittbo, Lennart Westdahl,
Marianne Littke, Karl-Erik Almquist, Hans-Göran Hansson, Gunnel Persson, Eva Rensfelt, Per-Åke
Purk, Kerstin Andersson, Birgitta Tuvesson, Rune Stensby, Åke Sundkvist, Nils Oscarsson, Inge
Hallabro, Sven-Inge Persson, Bertil Johnsson, Willy Ohlsson, Börje Kajrup, Pär Palmgren, Karl-Eve
Lunnergård, Berith Pålsson, Monica Bergh, Johan Barnekow, Rolf Delcomyn, Gösta Johansson,
Hans Wendel, Margareta Axelsson, Robin Gustavsson, Nils-Bertil Finn, Lars Lindbeck, Tommy
Nilsson, Thomas Rasmusson, Sven Jönsson, Torsten Ising, Eva Bergström, Christer Caesar, Göran
Jönsson, Gilbert Grip, Per-Ingvar Önnevik, Johan Berglund, Karl-Erik Klang, Arne Elowson, Stig
Rålund, Gun Persson, Thord Johansson, Bengt Troedsson och Barbro Fredman.

Ersättare
Övriga deltagande

Se nästa sida
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Berith Pålsson och Monica Bergh
Johan Barnekow och Rolf Delcomyn

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2002-03-07, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Catharina Månsson

Justerare

Berith Pålsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2002-02-25

Anslagsdatum

2002-03-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering
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Paragrafer 23-42

Monica Bergh

Anslagets nedtagande 2002-04-02
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Ersättare
Agneta Hörberg, Irene Nilsson, Leif Nilsson, Connie Asterman, Christina Hofvander, Göran Blomberg, Karin Nilsson, Rolf Tronäss, Margaretha Warnholtz, Ann Bodelsson, Lars-Göran Wiberg,
Bertil Nilsson, Sven-Erik Andersson, Göran Andersson, Lennart Odgaard, Margaretha Lindquist
Gertie Krausz, Christer Jönsson, Joakim Wendel och Per-Gunnar Andersson.
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Dnr 2002.85

101

Fråga angående återbetalning av färdtjänstavgift
Kf 2002-02-25, § 23
Kerstin Rittbo medges ställa denna fråga till omsorgsnämndens ordförande Kerstin Andersson:
”Omsorgsnämnden beslutade att från och med den 1 juli
1996 införa en avgift för färdtjänst med 25 kr per månad.
Nu har det visat sig att det var olagligt att införa denna
taxa.
Tänker ni betala dessa pengar som på felaktiga grunder tagits ut av våra kommuninvånare som är i behov av färdtjänst?”
Kerstin Andersson besvarar frågan idag.
Kerstin Rittbo tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2002.66

024

Nya bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda fr.o.m. 2003-01-01 samt övergångs-bestämmelser
Ks au 2002-01-30, § 25
Kommunförbundets styrelse har beslutat att godkänna nya
bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda med tillämpning på förtroendevald som har
uppdrag efter 2002-12-31. De nya bestämmelserna innehåller ändringar som främst har sin orsak i ändrad lagstiftning men också som följd av vad som framförts till kommunförbundet. De nya bestämmelserna benämns PBF.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda, PBF, gäller fr.o.m. 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 2002-12-31,
att ovanstående bestämmelser om pension senare skall
kompletteras avseende § 14 och de övriga delar som berörs
därav,
att PRF-K1 upphör att gälla fr.o.m. 2003-01-01 för sådan
förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser,
att talet X i PBF § 10 mom.3 första stycket skall utgöra 5
prisbasbelopp,
att övergångsbestämmelsen avseende samordningen enligt
§ 10 mom.3 även omfatta nu aktiv förtroendevald som omfattas av PRF-KL före 2002 års val,
att förtroendevald med pågående visstidspension, som omfattas av PRF-KL, fr.o.m. 2002-01-01 även skall omfattas av
övergångsbestämmelsen avseende samordningen enligt §
10 mom.3,
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Ks au § 25 forts
att § 1 Giltighetsområde m.m. mom. 1, b) skall definieras
som uppdrag uppgående till minst 40% av heltidssysselsättning, samt
att ovanstående bestämmelser skall i stället för PRF-KL gälla
fr.o.m. tillträdet för sådan förtroendevald som nytillträder
efter 2002 års val.
______
Ks 2002-01-30, § 22
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-02-25, § 24
Kommunfullmäktige beslutar
att Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda, PBF, gäller fr.o.m. 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 2002-12-31,
att ovanstående bestämmelser om pension senare skall
kompletteras avseende § 14 och de övriga delar som berörs
därav,
att PRF-K1 upphör att gälla fr.o.m. 2003-01-01 för sådan
förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser,
att talet X i PBF § 10 mom.3 första stycket skall utgöra 5
prisbasbelopp,
att övergångsbestämmelsen avseende samordningen enligt
§ 10 mom.3 även omfatta nu aktiv förtroendevald som omfattas av PRF-KL före 2002 års val,
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Kf § 24 forts
att förtroendevald med pågående visstidspension, som omfattas av PRF-KL, fr.o.m. 2002-01-01 även skall omfattas av
övergångsbestämmelsen avseende samordningen enligt §
10 mom.3,
att § 1 Giltighetsområde m.m. mom. 1, b) skall definieras
som uppdrag uppgående till minst 40% av heltidssysselsättning, samt
att ovanstående bestämmelser skall i stället för PRF-KL gälla
fr.o.m. tillträdet för sådan förtroendevald som nytillträder
efter 2002 års val.

Beslut till
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Dnr 2002.33

024

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda
m.fl.
Ks au 2002-01-30, § 26
En särskilt tillsatt parlamentarisk arbetsgrupp har gjort en
översyn av ersättningsreglerna för de förtroendevalda.
Översynen har resulterat i ett förslag. De viktigaste ändringarna är:
- en generell höjning av arvodena
- arvodesnivåerna knyts till löneutvecklingen i kommunen
istället för till basbeloppet
- ersättning för förlorad arbetsförtjänst beräknas med
utgångspunkt från faktisk förlorad inkomst istället för
belopp baserat på sjukpenning, och
- arvoden för uppdrag i helkommunalt bolag intas i
bestämmelserna.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till bestämmelser om ersättning
till kommunalt förtroendevalda m.fl.
./. Bilaga
______
Ks 2002-01-30, § 23
Hans Wendel yrkar att grundbeloppet liksom idag ska motsvara 110 % av föregående års basbelopp.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Hans Wendels yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
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Ks § 23 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Hans Wendel reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Thomas Rasmusson medges lägga följande protokollsanteckning: ”Grundbeloppet ska vara lika med föregående års
prisbasbelopp.”
______
Kf 2002-02-25, § 25
Thomas Rasmusson yrkar att § 3 ändras så att grundbeloppet skall utgöras av föregående års prisbasbelopp.
Hans Wendel yrkar att § 3 ändras så att grundbeloppet skall
motsvara 110 % av föregående års basbelopp.
Ordföranden ställer först proposition beträffande § 3 på dels
kommunstyrelsens förslag, dels Thomas Rasmussons yrkande och dels Hans Wendels yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Votering begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att utse motförslag ställer hon proposition på dels
Thomas Rasmussons yrkande och dels Hans Wendels yrkande och finner Thomas Rasmussons yrkande utsett till
motförslag.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag beträffande § 3
röstar ja. Den som bifaller Thomas Rasmussons yrkande
röstar nej”.
51 ja-röster och 6 nej-röster avges. 4 avstår från att rösta.
(Se bilaga kf § 25).Se. nedan
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Kommunfullmäktige §.25..............................................
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
Bengt Andersson, s
X
Bo-Anders Thornberg, m
X
Mona Hilbertsson, s
X
Berit Wirödal, kd
X
Lars Olsson, c
X
Douglas Roth, m
X
Anders Åström, s
X
Kerstin Svensson, v
X
Gaby Moberg, s
X
Ingemar Gustavsson, kd
X
K-G Sjöholm, c
X
Kerstin Rittbo, fv
X
Lennart Westdahl, s
X
Marianne Littke, fp
X
Karl-Erik Almquist, m
X
Hans-Göran Hansson, mp
X
Gunnel Persson, s
X
Eva Rensfelt, kd
X
Per-Åke Purk, v
X
Kerstin Andersson, c
X
Birgitta Tuvesson, m
X
Rune Stensby, s
X
Åke Sundkvist, m
X
Nils Oscarsson, fv
X
Inge Hallabro, kd
X
Sven-Inge Persson, s
X
Bertil Johnsson, c
X
Willy Ohlsson, s
X
Börje Kajrup, s
Pär Palmgren, m
Karl-Eve Lunnergård, c
Berith Pålsson, s
Monica Bergh, kd
Johan Barnekow, m
Rolf Delcomyn,, s
Gösta Johansson, c
Hans Wendel, v
Margareta Axelsson, s
Robin Gustavsson, kd
Nils-Bertil Finn, m
Lars Lindbeck, fp
Tommy Nilsson, s
Thomas Rasmusson, mp
Sven Jönsson, s
Torsten Ising, fv
Eva Bergström, m
Christer Caesar, kd
Göran Jönsson, c
Gilbert Grip, v
Per-Ingvar Önnevik, s
Johan Berglund, m
Karl-Erik Klang, s
Arne Elowson, c
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Stig Rålund, kd
Gun Persson, s
X
Thord Johansson, fp
X
Bengt Troedsson, m
X
Barbro Fredman, s
X
Staffan Hammer, m, 2:e v ordf
X
Erik Thörn, s, 1:e v ordf
X
Catharina Månsson, c, ordf
X
SUMM 51

10
X

6

4

Kf § 25 forts
Kommunfullmäktige beslutar alltså att bifalla kommunstyrelsens förslag beträffande § 3
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till bestämmelser om ersättning
till kommunalt förtroendevalda m.fl.
Miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för sina respektive förslag.
./. Bilaga. Se nedan:
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Dnr 2002.46

101

Interpellation angående etablering av friskolor i Hässleholm
Kf 2002-01-28, § 21
Kommunfullmäktige medger att Bo-Anders Thornberg får
ställa denna interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson:
”Barn- och utbildningsnämndens möjligheter att klara sin
budget de närmaste åren har diskuterats inom partigrupperna, varvid bl.a. maxtaxans och den allmänna förskolans
merkostnader varit föremål för spekulationer. Vilket budgetutfall förväntar sig Barn- och utbildningsnämndens ordförande för år 2002 och år 2003?
Hur långt har planerna för en friskoleetablering kommit och
när kan besked lämnas angående höstens skolgång för
årskurs 7-8 på öster (Hässleholm)?
Vilken är Din allmänna inställning till friskolor?”
______
Kf 2002-02-25, § 26
Willy Ohlsson lämnar följande svar:
1 BUN: s möjligheter att klara sin budget de närmaste åren
har diskuterats inom partigrupperna, varvid bl.a. maxtaxans och den allmänna förskolans merkostnader varit föremål för spekulationer.
Vilket budgetutfall förväntar sig BUN:s ordförande för år
2002 och 2003?
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Kf § 26 forts
Svar
2002
Barn- och utbildningsnämndens beräknade budgetutfall
2002 och preliminära kostnadsökningar 2003 har redovisats för majoriteten i Breanäs 2002-01-25 och för oppositionen 2002-02-06. Vidare har samråd ägt rum med
kommunledning och ekonomichef.
Barn- och utbildningsnämnden har budgetåret 2002 tilldelats en nettobudgetram på 673 140 tkr. Att inom denna
ram täcka en i december 2001 beslutad utökning av
barnomsorgen med 205 platser samt bidrag till friskoleetablering är helt omöjligt varför ett enhälligt arbetsutskott
(2002-02-13) beslutat föreslå barn- och utbildningsnämnden följande:
att underbalansera budgeten med 9 940 tkr, exklusive
ökade hyreskostnader, till följd av utbyggnaden av barnomsorgen
att hos kommunstyrelsen hemställa om full kompensation
för 2002 års löneökningar inkl löneöverhäng (4 200 tkr)
från 2001
att hos kommunfullmäktige hemställa om medel för täckande av ökade kostnader i samband med ev etablering av
friskola (3-5 milj)
Vidare påtalades då arbetsutskottet behandlade ärendet
att stor osäkerhet råder vad gäller:
- Maxtaxans effekter på barnomsorgsbehovet. De första
indikationerna pekar på ökad vistelsetid, vilket kan leda
till ökat personalbehov.
- Områdenas möjligheter att anpassa organisationen till
följd av elevminskningen i grundskolan.
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Kf § 26 forts
Sammantaget innebär ovanstående att barn- och utbildningsnämndens budget om ovan givna förutsättning accepteras kan komma att överskridas med ca 15 miljoner
kronor. Observera dock ovan nämnda osäkerhetsfaktorer,
som ytterligare kan försämra resultatet.
2003
För 2003 föreligger endast ett preliminärt
beräkningsunderlag:
(Ökningar utifrån tilldelad ram 2002)
-

Utbyggnad av allmän förskola
Utbyggnad förskola 1-3 år (80% täckning)
Utbyggnad verkställd 2002
Friskola
Gymnasieskolans ökade elevantal
Summa

11 820 tkr
4 300 tkr
12 600 tkr
9 800 tkr
5 000 tkr
43 520 tkr

I ovanstående är inte inräknat löneökningar och hyreskostnader. Vidare är kostnaden för friskolan uppskattad
utifrån 200 elever. (Skolverkets tillstånd avser 400
elever).
2 Hur långt har planerna för en friskoleetablering kommit
och när kan besked lämnas angående höstens skolgång
för årskurs 7-8 på öster (Hässleholm)?
Svar
Enligt uppgift till förvaltningen avser Kunskapsskolan att
etablera sig hösten 2002. Först i provisoriska lokaler på
garnisonsområdet och därefter nybyggnation i egen regi.
Mot bakgrund av Kunskapsskolans etablering, det minskande elevunderlaget i grundskolans lägre årskurser och
förvaltningens ekonomiska situation har arbetsutskottet
(2002-02-13) föreslagit barn- och utbildningsnämnden
att Kyrkskolans åk 6 erbjuds placering på T4-skolan och
Röinges åk 6 på Västerskolan. De elever som påbörjat sin
skolgång på Linnéskolan får fullfölja sina studier där.
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Kf § 26 forts
3 Vilken är Din allmänna inställning till friskolor?
Svar
Riksdagsbeslutet om friskolor har lett till oönskade konsekvenser. Enligt min uppfattning borde etableringsrätten
ha begränsats och tillstånd endast givits när friskolan tillför kommunen verksamhet i form av ny pedagogik
/metodik eller en särskild profilering som inte kan
erbjudas i den kommunala skolan.
Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär friskolor ökade
kommunala kostnader, då kommunerna som regel inte
kan minska sin organisation i takt med friskolans uppbyggnad.
Etablerandet av friskolor har lett till viss segregation utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Sammantaget
borde kommunerna få ett utökat inflytande över beslutsprocessen vid tillståndsgivningen för att kunna väga in
ovan redovisade synpunkter. Ev bör kommunal vetorätt
övervägas.”
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Dnr 2001.520

045

Hässleholms Fjärrvärme AB angående godkännande av investeringsbeslut avseende avfallspanna på Beleverket i
Hässleholm
Ks 2001-10-31, § 176
Hässleholms Fjärrvärme AB har hemställt om godkännande
att investera i en avfallspanna och anför bl.a.:
HFAB planerar att installera en ny avfallspanna (samförbränningsanläggning) som kan producera ca 100 GWh värmeenergi per år, vilket motsvarar en värmeeffekt på 18-20
MW. Detta i sin tur motsvarar ca 30-40 000 ton bränsle per
år. Oljeproduktionen kommer då att minska från 3 500 m3
till ca 450 m3 olja per år. Detta innebär att av total årsproduktion kommer endast ca 2,5 % produceras med olja mot
idag 19 %. Drifttiden för de befintliga biopannor kommer då
att minskas med ca 60-65 %.
En installation av en ny samförbränningsanläggning innebär
också att den utsorterade bränslefraktionen från hushållen
och industrin i Hässleholms kommun kan energiåtervinnas i
Hässleholm. Även utsorterat brännbart avfall från närliggande kommuner kan bli aktuellt att energiåtervinna i
denna panna.
För att ta emot och förbränna (energiåtervinna) avfall från
andra intressenter än Hässleholms kommun är kravet att
bränslefraktionen skall vara likvärdig den slutprodukt som
Hässleholms Renhållare AB tar fram idag.
Bo-Anders Thornberg med instämmande av Ingemar Gustavsson yrkar att ärendet återremitteras för att en jämförelse skall göras mellan förslagen investering och en försäljning av bolaget.
Bengt Andersson yrkar att framställan bifalles.
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Ks § 176 forts
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och
finner yrkandet avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som avslår återremissyrkandet röstar ja. Den som bifaller återremissyrkandet röstar nej.”
Nio ja-röster och sex nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Mona Hilbertsson, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson, Margareta Sundin, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Kommunstyrelsen har alltså avslagit återremissyrkandet.
Ledamöterna från moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet reserverar sig mot beslutet.
Härefter bifaller kommunstyrelsen bolagets framställan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att Hässleholms Fjärrvärme AB investerar i
avfallspanna/samförbränningsanläggning enligt redovisat
förslag,
att gå i borgen såsom för egen skuld för ett bolagets banklån om högst 170 mkr, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga borgenshandlingar.
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Ks § 176 forts
Ledamöterna från moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet deltar ej i beslutet.
______
Kf 2001-11-26, § 188
Sammanträdet ajourneras på Bengt Anderssons yrkande kl
20.00. Sammanträdet återupptas kl 20.40.
Tommy Nilsson yrkar bordläggning av ärendet.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss av ärendet. I detta
instämmer Christer Caesar, Hans Wendel och Lars Lindbeck.
Thomas Rasmusson yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer först proposition på dels om bordläggningsyrkandet skall avgöras först och dels om återremissyrkandet skall avgöras först och finner att bordläggnings-yrkandet skall avgöras först.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill behandla bordläggningsyrkandet först röstar
ja. Den som vill behandla återremissyrkandet först röstar
nej.”
34 ja-röster och 27 nej-röster avges. (Se bilaga § 188).
Kommunfullmäktige beslutar alltså att behandla bordläggningsyrkandet först.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall och
dels avslag på bordläggningsyrkandet och finner det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
Justering
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Kf 2001-12-17, § 198
Tommy Nilsson yrkar återremiss på ärendet. I detta instämmer Christer Caesar och Lars Lindbeck.
Thomas Rasmusson yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall återremitteras och dels om det skall avgöras idag och
finner att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
Ks 2002-02-25, § 29
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss på ärendet.
Lars Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och alternativ för eventuella förändringar av framtida
ägarförhållanden
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska
avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner
att det ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Leif Nilsson, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson, Catharina
Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Justering
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Sid
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Ks § 29 forts
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter först proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Slutligen ställer han proposition på Lars Olssons tilläggsyrkande och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att Hässleholms Fjärrvärme AB investerar i
avfallspanna/samförbränningsanläggning enligt redovisat
förslag,
att gå i borgen såsom för egen skuld för ett bolagets banklån om högst 170 mkr,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga borgenshandlingar, samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och alternativ för eventuella förändringar av framtida
ägarförhållanden.
Moderaternas, kristdemokraternas och folkpartisternas ledamöter deltar ej i beslutet i sakfrågan.
______
Kf 2002-02-25, § 27
Tommy Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Karl-Eve Lunnergård, Per-Åke Purk, K-G
Sjöholm, Lars Olsson och Stig Rålund.
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Kf § 27 forts
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss samt i 2:a hand
bordläggning. I detta instämmer Christer Caesar, Douglas
Roth, Lars Lindbeck, Pär Palmgren, Åke Sundkvist, Robin
Gustavsson och Torsten Ising.
Thomas Rasmusson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på om bordläggningsyrkandet skall avslås eller bifallas och finner att det skall
avslås.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avslå bordläggningsyrkandet röstar ja. Den
som vill bifalla det röstar nej.”
36 ja-röster och 25 nej-röster avges. (Se bilaga kf § 27).
Se nedan:
Kommunfullmäktige §.27.............................................
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
Bengt Andersson, s
X
Bo-Anders Thornberg, m
X
Mona Hilbertsson, s
X
Berit Wirödal, kd
X
Lars Olsson, c
X
Douglas Roth, m
X
Anders Åström, s
X
Kerstin Svensson, v
X
Gaby Moberg, s
X
Ingemar Gustavsson, kd
X
K-G Sjöholm, c
X
Kerstin Rittbo, fv
X
Lennart Westdahl, s
X
Marianne Littke, fp
X
Karl-Erik Almquist, m
X
Hans-Göran Hansson, mp
X
Gunnel Persson, s
X
Eva Rensfelt, kd
X
Per-Åke Purk, v
X
Kerstin Andersson, c
X
Birgitta Tuvesson, m
X
Rune Stensby, s
X
Åke Sundkvist, m
X
Nils Oscarsson, fv
X
Inge Hallabro, kd
X
Justering
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Sven-Inge Persson, s
Bertil Johnsson, c
Willy Ohlsson, s
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X
X
X

Börje Kajrup, s
X
Pär Palmgren, m
Karl-Eve Lunnergård, c
X
Berith Pålsson, s
X
Monica Bergh, kd
Johan Barnekow, m
Rolf Delcomyn,, s
X
Gösta Johansson, c
X
Hans Wendel, v
X
Margareta Axelsson, s
X
Robin Gustavsson, kd
Nils-Bertil Finn, m
Lars Lindbeck, fp
Tommy Nilsson, s
X
Thomas Rasmusson, mp
X
Sven Jönsson, s
X
Torsten Ising, fv
Eva Bergström, m
Christer Caesar, kd
Göran Jönsson, c
X
Gilbert Grip, v
X
Per-Ingvar Önnevik, s
X
Johan Berglund, m
Karl-Erik Klang, s
X
Arne Elowson, c
X
Stig Rålund, kd
X
Gun Persson, s
X
Thord Johansson, fp
Bengt Troedsson, m
Barbro Fredman, s
X
Staffan Hammer, m, 2:e v ordf
Erik Thörn, s, 1:e v ordf
X
Catharina Månsson, c, ordf
X
SUM 36

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
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Kommunfullmäktige beslutar alltså att bordlägga ärendet
enligt minoritetsbordläggning.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för att
ärendet skulle behandlats idag.
Beslut till

Justering
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Dnr 2002.29

102

Val av huvudmän i Tyringe sparbank
Kf 2002-01-28, § 15
Tyringe sparbank anhåller om att kommunen ska utse en
ersättare för nuvarande huvudmännen Stig Tarring, som vid
årets stämma lämnar sitt uppdrag på grund av åldersbestämmelserna i sparbankens reglemente och för Monica
Karlsson som lämnar sitt uppdrag på grund av avflyttning
från orten.
Ersättare skall väljas för tiden fram till stämman 2003.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet.
______
Kf 2002-02-25, § 28
Kommunfullmäktige beslutar
att till huvudmän i Tyringe sparbank för tiden fram till
stämman 2003 utse Kristina Berglund, m, Kyrkogatan 24,
282 31 Tyringe och Nils-Åke Andersson, m, Pl 2583,
282 91 Tyringe.

Beslut till
Tyringe sparbank
KB
N-Å A
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Dnr 2002.35

102

Val av ledamot i tekniska nämnden
Kf 2002-01-28, § 16
Ulla-Cari Granlund, s, har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga ärendet beträffande val.
______
Kf 2002-02-25, § 29
Kommunfullmäktige beslutar
att som ledamot i tekniska nämnden utse Benny Pettersson,
s, Pl 1353, 280 10 Sösdala, samt
att till ny ersättare utse Ali Rexhepi, s, Gärdesvägen 127,
281 41 Hässleholm.

Beslut till
Soc.dem.exp.
BP
AL
Pk
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Dnr 2002.35

102

Val av ledamot i Hässleholms Fjärrvärme AB
Kf 2002-01-28, § 17
Ulla-Cari Granlund, s, har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hässleholms Fjärrvärme AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga ärendet beträffande val.
______
Kf 2002-02-25, § 30
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ledamot i Hässleholms Fjärrvärme AB utse
Agneta Söderberg, s, Grantinge 5192, 281 91 Hässleholm,
att till ny ersättare utse Leif Jannerstig, s, Ådalsvägen 37,
281 46 Tormestorp.

Beslut till
Hlm Fjärrvärme AB
AS
LJ
Soc.dem. exp.
Pk
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Dnr 2002.36

102

Val av ersättare i kommunstyrelsen
Kf 2002-01-28, § 18
Peter Nilsson, s, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga ärendet beträffande val.
______
Kf 2002-02-25, § 31
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet.
______

Beslut till
Valber. ordf.
Soc.dem. exp.
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Dnr 2002.68

102

Val av ledamot i kulturnämnden
Kf 2002-02-25, § 32
Irene Nilsson, s, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kulturnämnden fr.o.m. 2002-03-01.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______

Beslut till
Kn
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Dnr 2002.82

102

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Kf 2002-02-25, § 33
Eva Bergström, m, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Beslut till
Lst
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Dnr 2002.82

102

Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen
Kf 2002-02-25, § 34
Eva Bergström, m, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att till ersättare i kommunstyrelsen utse Karin Axelsson, m,
Frykholmsgatan 17 A, 281 31 Hässleholm.
Birgitta Tuvesson deltog ej i beslutet p.g.a. jäv.

Beslut till
Pk
KA
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Dnr 2002.82

102

Avsägelse som ledamot i omsorgsnämnden
Kf 2002-02-25, § 35
Eva Bergström, m, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att till ledamot i omsorgsnämnden utse Karin Paulsson, m,
Box 67, 280 20 Bjärnum,
att till ny ersättare utse Kristina Berglund, m, Kyrkogatan
24, 282 31 Tyringe.

Beslut till
ON
KP
KB
Pk
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Dnr 2002.86

101

Interpellation angående sjukfrånvaro
Kf 2002-02-25, § 36
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
socialnämndens ordförande Gunnel Persson:
”Enligt statistik från kommunens personalkontor har socialförvaltningen i särklass flest antal sjukdagar/anställd av
samtliga förvaltningar. För år 2001 drygt 42 dagar.
Vidare är socialsekreterarna den yrkeskategori som toppar
sjukfrånvaron, med i genomsnitt nästan 49 sjukdagar
/anställd för år 2001.
Då det även tidigare år har varit anmärkningsvärt hög sjukfrånvaro beträffande socialförvaltningen önskar jag svar på
följande frågor;
Har förvaltningen analyserat orsakerna till den höga sjukfrånvaron?
Vilka åtgärder har vidtagits och vilka ytterligare åtgärder
kommer att vidtas?”

Beslut till
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Dnr 2002.87

101

Interpellation angående kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning
Kf 2002-02-25, § 37
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Hässleholms kommun uppfyller inte kommunallagens krav
på en balanserad budget. Kravet på att kommunerna skall
upprätta budgetar i balans återinfördes genom en ändring i
kommunallagen år 1997. Innebörden av bestämmelsen är
att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna. Om det redovisade resultatet blir negativt, dvs
om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger
intäkterna, skall det negativa resultatet regleras senast under det andra året efter det att det negativa resultatet redovisades.
Hässleholms kommuns sammanlagda resultat år 2001-2004
förväntas bli ett underskott på minst 125 000 000 kronor
(se bif tabell).Se nedan
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RESULTATUTVECKLING
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1. Anser Du att Hässleholms kommun kan uppfylla kommunallagens krav på en balanserad budget under de närmaste
tre åren?
2. I det fall svaret på fråga 1 är nej önskar jag besked på
vilka åtgärder majoriteten (s+c+v+mp) planerar för att
uppnå en god ekonomisk hushållning med skattebetalarnas
medel?”
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Justering

CM

BP

MB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-02-25

33

Dnr 2002.81

101

Interpellation angående klimatförändringar
Kf 2002-02-25, § 38
Thomas Rasmusson har ställt rubricerade interpellation till
kommunstyrelsens ordförande, Bengt Andersson. Kommunfullmäktiges ordförande förklarar att hon anser att interpellationen faller utanför ramen för den kommunala kompetensen och att hon därför finner sig lagligen förhindrad
att ställa proposition på om interpellationen får ställas.
Ordföranden avvisar interpellationen.

Beslut till
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Dnr 2002.74

101

Motion angående rekrytering av män till barnomsorgen
Kf 2002-02-25, § 39
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericson
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.
”Barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder. Det är
därför ett problem att så få män väljer att arbeta inom
barnomsorg och på lågstadiet. Kommunen bör uppmärksamma detta problem genom att ge BUN i uppdrag att
starta ett projekt för att öka rekryteringen av män till arbete
bland de yngre barnen. Det är viktigt att dessa yrken får
högre status bland män. Vidare bör man pröva att placera
flera män på samma förskola så att de kan stödja varandra i
yrkesrollen. På så sätt skapas en gemenskap som gör det
lättare för männen att fortsätta det viktiga arbetet bland
barnen.”

Beslut till
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Dnr 2002.76

101

Motion angående regional sopförbränningsanläggning
Kf 2002-02-25, § 40
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
remitterats till kommunstyrelsen:
”Vi kräver att planerad sopförbränningsanläggning i Hässleholm, vilken är ett ekonomiskt högriskprojekt med makabra
och oöverblickbara miljökonsekvenser, underställs en beslutande folkomröstning!
Ett bärande argument är att frågan inte vinner en bred majoritet i kommunfullmäktige. Ett annat är att grupper i samhället, t ex ungdomar, inte är informerade om och insatta i
vilka ödesdigra konsekvenser frågan i realiteten bär.
Som vi ser det finns idag två tydliga alternativ för medborgarna att ta ställning till:
Dels socialdemokraternas och centerpartiets förslag som innebär storskalig förbränning av sopor med varierande kvalitet (uppgifter från 23 000 upp till 33 000 ton sopor per år
har redovisats), med miljöfarliga utsläpp till gemensamt
lufthav och med stora mängder starkt förorenad aska som
ska deponeras på Vankivatippen som följd. Utsläppen av
växthusgaser ökar.
Dels Miljöpartiet de Grönas förslag som innebär moderniserad källsortering med tydligt producentansvar och ökad
materialåtervinning (Ronnebymodellen), och utbyggd flisbaserad fjärrvärme i kommunal regi som skapar ökad avsättning för skogsflis och alstrar ren aska som återförs till
skogsmark (kretslopp). Utsläppen av växthusgaser minskar.
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Kf § 40 forts
Andra alternativ som sopförbränning i mindre skala, vilket
inte ter sig ekonomiskt möjligt och försäljning av
fjärrvärmebolaget, vilket i realiteten innebär sopförbränning
i stor skala utan demokratisk kontroll, är enligt vårt förmenande inte eftersträvansvärda. Och som vi ser det är endast
vårt alternativ långsiktigt möjligt!
Med hänvisning till ovanstående föreslår Miljöpartiet de
Gröna att planerad regional sopförbränningsanläggning underställs en kommunal beslutande folkomröstning.”
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Dnr 2002.101
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Motion angående trygghetsboende för äldre i kommunen
Kf 2002-02-25, § 41
Anmäles att en så lydande motion av Rolf Delcomyn och
Lennart Westdahl remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Med tanke på att andelen äldre ökar i samhället, finns det
behov av att göra boende i flerfamiljshus mer tillgängliga.
Det finns många hus byggda på 60-70-talet som saknar hiss
och med små toaletter. Det finns äldre människor som av
någon anledning känner sig otrygga. Det kan bero på att
man inte orkar med sin nuvarande bostad och en rad andra
orsaker. Vi tycker att kommunen och andra intressenter
skapar någon form av mellanboende för denna kategori.
Hässleholms fastighetsbolag har anammat dessa tankar.
Man har i några fastigheter installerat hiss. Detta räcker inte
utan fler aktörer måste upp på banan ex. andra kommunala
instanser och privata byggherrar och fastighetsägare.
Kommunens fastighetskontor borde kunna se över sitt bestånd och eventuellt skapa ett antal trygghetsboende ex.
Tureholmsgården i Sösdala. Dessa trygghetslägenheter hyr
man i vanlig ordning med eget kontrakt, och här kan man få
de insatser från kommunens hemtjänst som man är beviljad.
Därför föreslår vi följande:
att kommunen medverkar till att skapa trygghetsboende för
våra äldre i kommunen som har behov av detta,
att kommunen inventerar inom sin egen verksamhet och
påbörjar en dialog med privata byggfirmor och fastighetsägare.”
Beslut till
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Anmälningsärenden
Kf 2002-02-25, § 42
Dnr 2002.70
007
Revisionsrapport avseende Hässleholm Fjärrvärme AB
Dnr 2002.75
007
Revisionsrapport avseende ansökningar om EU-finansiering
som barn- och utbildningsförvaltningen lämnat
Dnr 1998.258
214
Beslut angående prövning enligt 12 kap 1 § plan- och
bygglagen, detaljplan för Idrottsområde i Mala, Hässleholm
Monica Bergh tackar för uppvaktningen på sin 50-årsdag.
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