SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-03-25
Plats och tid

1

Matsalen, Gamla T4-området, kl 19.00-22.40

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,
Karl-Erik Almquist, Hans-Göran Hansson, Gunnel Persson, Lennart Odgaard, Per-Åke Purk,
Kerstin Andersson, Birgitta Tuvesson, Rune Stensby, Åke Sundkvist, Nils Oscarsson, Inge Hallabro, Sven-Inge Persson, Bertil Johnsson, Willy Ohlsson, Christer Welinder, Pär Palmgren, Karl-Eve
Lunnergård, Berith Pålsson, Monica Bergh, Johan Barnekow, Rolf Delcomyn, Lars Ivar Ericson,
Hans Wendel, Margareta Axelsson, Robin Gustavsson, Nils-Bertil Finn, Lars Lindbeck, Tommy
Nilsson, Thomas Rasmusson, Sven Jönsson, Torsten Ising, Rolf Tronäss, Christer Caesar, Göran
Jönsson, Karin Cohen, Lena Wallentheim, Johan Berglund §§ 43-48, Karin Nilsson §§ 49-61, Jan
Pettersson, Arne Elowson, Kristina Lind, Gun Persson, Thord Johansson, Bengt Troedsson och
Barbro Fredman.

Ersättare
Övriga deltagande

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

Utses att justera
Ersättare

Johan Barnekow och Rolf Delcomyn
Lars Ivar Ericson och Hans Wendel

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret måndag 2002-04-08, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Catharina Månsson

Justerare

Johan Barnekow

BEVIS
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Organ/Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige/2002-03-25

Anslagsdatum

2002-04-08
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Paragrafer 43-61

Rolf Delcomyn

Anslagets nedtagande 2002-05-02
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Ersättare
Agneta Hörberg, Irene Nilsson, Leif Nilsson, Ingrid Nyman, Börje Kajrup, Karl-Erik Klang, Connie
Asterman, Per Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Göran Blomberg, Karin Nilsson, Margaretha
Warnholtz, Gösta Johansson, Bertil Nilsson, Sven-Erik Andersson, Margaretha Lindquist, Stig Rålund, Gertie Krausz, Christer Jönsson, Joakim Wendel och Per-Gunnar Andersson.
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Parentation
Kf 2002-03-25, § 43
Ordföranden håller minnestal över bortgångne ledamoten
Anders Joelsson.
Anders Joelssons minne hedras med en stunds tystnad.
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Dnr 2002.151

101

Fråga angående torget i Vinslöv
Kf 2002-03-25, § 44
Robin Gustavsson medges ställa denna fråga till tekniska
nämndens ordförande, K-G Sjöholm:
”Under en längre tid har gatan vid den västra sidan av
Torget i Vinslöv varit i avsaknad av hård beläggning.
Efter grävningsarbete hösten/vintern har grusbeläggningen
varit mycket ojämn, riskfylld för fotgängare och besvärande
för alla trafikanter.
Genom olika rykten har en projektering av Torget initierats.
Inriktningen skulle vara att flytta befintliga parkeringsplatser till norra delen av torget. Många boende i Vinslöv har
ställt sig frågande till förslagen och huruvida ryktena är
sanna. Enligt uppgifter föreligger ritningar med förslag om
ett större byggnations- och förändringsarbete.
Min fråga är
När kommer Torgets västra sida att åter hårdbeläggas
Pågår en projektering med ett ändringsförslag av P-platserna på Torget
I så fall, vem har initierat och gett uppdrag till detta arbete
och hur ser finansieringen ut. ”
K-G Sjöholm besvarar frågan.
Robin Gustavsson tackar för svaret.
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Dnr 2002.156

101

Fråga angående ersättningsarbeten
Kf 2002-03-25, § 45
Karl-Erik Almquist medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande, Bengt Andersson:
”I TV redovisade för en tid sedan minister Björn Rosengren
resultatet av den kompensation av arbetstillfällen som utlovats till de orter där regementen lades ner.
Björn Rosengren sa att åtgärderna var genomförda. Det var
endast Sollefteå och Karlskoga som inte var kompenserade
fullt ut.
Anser kommunalrådet Bengt Andersson att löftet till Hässleholm är utfört. Hur många ersättningsarbeten har vi fått och
vilka?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Karl-Erik Almquist tackar för svaret.
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Dnr 2002.157

101

Fråga till Hässleholm Fjärrvärme AB:s ordförande
Kf 2002-03-25, § 46
Karl-Erik Almquist medges ställa denna fråga till Hässleholm
Fjärrvärme AB:s ordförande, Tommy Nilsson:
”Då jag anser att en fullständig kalkyl på detta objekt saknas och borde göras. Uppläggningen borde redovisa investeringens totala kostnadsbild och ej enbart delredovisas.
Därför ställer jag följande frågor:
1. Hur mycket sålde Fjärrvärmeverket värme för under år
2001?
Finns det andra inkomster och hur stora i så fall?
Kan Ni öka inkomsterna när den nya anläggningen är i
drift?
2. Vilka kostnader har Ni totalt för inköpt bränsle år 2001?
Vilka bränslekostnader räknar Ni med när anläggningen
är färdig?
3. Vilka lån finns i dag och till vilka räntor?
4. Hur stor är den årliga avskrivningen på befintlig anläggning?
5. Redovisa personalkostnader och övriga omkostnader.
6. Enligt bilaga 2 A redovisas en plan på leverans av
brännbart material. Finns det bundna avtal med alla
deltagande kommuner på respektive mängd och pris?
Finns det någon form av skadeståndsklausul om mängden drastiskt skulle minska?
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Kf § 46 forts
7. Om lagen förbjuder Fjärrvärmeverket att elda ”sopor”
upphör då avtalen?
8. Vilka andra bränslen kan användas i anläggningen?
9. Hur påverkas kostnaderna för den producerade energin
om Ni eldar med flis?”.
Tommy Nilsson besvarar frågan.
Karl-Erik Almquist tackar för svaret.
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Dnr 2002.173

101

Fråga angående lekplatser vid skolorna
Kf 2002-03-25, § 47
Birgitta Tuvesson medges ställa denna fråga till tekniska
nämndens ordförande, K-G Sjöholm:
”Under hösten var det en livlig debatt i tidningarna om EUanpassning av våra kommunala lekplatser vid skolgårdar
och liknande.
Lekplatsen på skolan i Ballingslöv som Hem- och Skola-föreningen har ställt i ordning där skulle viss utrustning EUanpassas. Hem- och Skola-föreningen har utlovats ett bidrag från kommun för att göra detta.
Min fråga är:
Var blir bidraget av? När kommer det att utbetalas?”
K-G Sjöholm uppger att han besvarar frågan nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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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.
______
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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.
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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).
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.
______
Kf 2002-03-25, § 48
Per-Åke Purk, Karl-Eve Lunnergård och Hans Wendel yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kf § 48 forts
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss av ärendet. I andra
hand yrkar han avslag på de tre första attsatserna i kommunstyrelsens förslag och att 4:e attsatsen skall ha lydelsen
”att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda
förutsättningarna för en eventuell försäljning av Hässleholm
Fjärrvärme AB”. I yrkandena instämmer Lars Lindbeck och
Douglas Roth.
Torsten Ising yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i
sin helhet. I detta instämmer Thomas Rasmusson och Karin
Cohen.
Karl-Erik Almquist yrkar avslag på 1:a attsatsen i
kommunstyrelsens förslag och yrkar att 2:a attsatsen skall
ha lydelsen ”att gå i borgen såsom för egen skuld för ett
bolagets banklån om högst 170 mkr, att gälla endast så
länge kommunen äger samtliga aktier”.
Hans-Göran Hansson yrkar avslag på attsatserna 1, 3 och 4
i kommunstyrelsens förslag och bifall till Karl-Erik Almquists
yrkande beträffande attsats 2.
Robin Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
beträffande attsatserna 1, 3 och 4 och bifall till Karl-Erik
Almquists yrkande beträffande 2:a attsatsen. I detta instämmer Bengt Andersson, Lars Olsson, Tommy Nilsson och
Christer Caesar.
Återremiss
Ordföranden ställer först proposition på dels avslag och dels
bifall på återremissyrkandet och finner det avslaget.
Kommunfullmäktige beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
1:a attsatsen
Ordföranden ställer beträffande 1:a attsatsen proposition på
dels bifall och dels avslag på kommunstyrelsens förslag och
finner det bifallet.
Votering begärs.

Justering

CM

JB

RD

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-03-25

16

Kf § 48 forts
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som avslår kommunstyrelsens förslag röstar nej.”
38 ja-röster och 21 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
För Marianne Littke finns ingen ersättare. (Se nedan)
Kommunfullmäktige §.48 A..............................................
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVS RES
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
--Karl-Erik Almquist, m
X
Hans-Göran Hansson, mp
X
Gunnel Persson, s
X
Lennart Odgaard, 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
Christer Welinder, s
Pär Palmgren, m
Karl-Eve Lunnergård, c
Berith Pålsson, s
Monica Bergh, kd
Johan Barnekow, m
Rolf Delcomyn,, s
Lars Ivar Ericson, c
Hans Wendel, v
Margareta Axelsson, s
Robin Gustavsson, kd
Nils-Bertil Finn, m
Lars Lindbeck, fp
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Tommy Nilsson, s
X
Thomas Rasmusson, mp
Sven Jönsson, s
X
Torsten Ising, fv
Rolf Tronäss, m
Christer Caesar, kd
X
Göran Jönsson, c
X
Karin Cohen, v
Lena Wallentheim, s
X
Johan Berglund, m
Jan Pettersson, s
X
Arne Elowson, c
X
Kristina Lind, 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
SUMMA 38
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X
X
X

X
X

X
X
X

21

1

2:a attsatsen
Ordföranden ställer beträffande 2:a attsatsen proposition på
dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels avslag på
kommunstyrelsens förslag och dels bifall till Karl-Erik Almquists yrkande och finner Karl-Erik Almquists yrkande bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden utser Karl-Erik Almquists förslag till huvudförslag.
För att få fram ett motförslag ställer ordföranden proposition
på dels bifall till kommunstyrelsens förslag och dels avslag
på detsamma och finner yrkandet om avslag på
kommunstyrelsens förslag vara antaget som motförslag.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Karl-Erik Almquists yrkande röstar ja. Den
som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.
39 ja-röster och 19 nej-röster avges. 2 avstår från att rösta.
För Marianne Littke finns ingen ersättare. (Se nedan)
Kommunfullmäktige §.48 B..............................................
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Bengt Andersson, s
Bo-Anders Thornberg, m
Mona Hilbertsson, s
Berit Wirödal, kd
Lars Olsson, c
Douglas Roth, m
Anders Åström, s
Kerstin Svensson, v
Gaby Moberg, s
Ingemar Gustavsson, kd
K-G Sjöholm, c
Kerstin Rittbo, fv
Lennart Westdahl, s
Marianne Littke, fp
Karl-Erik Almquist, m
Hans-Göran Hansson, mp
Gunnel Persson, s
Lennart Odgaard, kd
Per-Åke Purk, v
Kerstin Andersson, c
Birgitta Tuvesson, m
Rune Stensby, s
Åke Sundkvist, m
Nils Oscarsson, fv
Inge Hallabro, kd
Sven-Inge Persson, s
Bertil Johnsson, c
Willy Ohlsson, s

JA
X

Christer Welinder, s
Pär Palmgren, m
Karl-Eve Lunnergård, c
Berith Pålsson, s
Monica Bergh, kd
Johan Barnekow, m
Rolf Delcomyn,, s
Lars Ivar Ericson, 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
Rolf Tronäss, m
Christer Caesar, kd
Göran Jönsson, c
Karin Cohen, v
Lena Wallentheim, s
Johan Berglund, m
Jan Pettersson, s
Arne Elowson, c
Kristina Lind, kd
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Gun Persson, s
X
Thord Johansson, fp
Bengt Troedsson, m
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Staffan Hammer, m, 2:e v ordf
Erik Thörn, s, 1:e v ordf
X
Catharina Månsson, c, ordf
X
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3:e attsatsen
Beträffande 3:e attsatsen ställer ordföranden proposition på
dels bifall och dels avslag på kommunstyrelsens förslag och
finner det bifallet.
4:e attsatsen
Beträffande 4:e attsatsen ställer ordföranden proposition på
dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels avslag på
kommunstyrelsens förslag och dels bifall till Bo-Anders
Thornbergs yrkande och finner kommunstyrelsens förslag
bifallet.
Kf § 48 forts
Kommunfullmäktige 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 gälla endast så länge kommunen
äger samtliga aktier,
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.
Miljöpartiets och folkets väls ledamöter samt Karin Cohen
och Kerstin Svensson reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
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Moderaternas och folkpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för Bo-Anders Thornbergs yrkanden.
Karl-Erik Almquist reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut till
Hlm Fjärrvärme AB
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Dnr 2002.52

003

Borttagande av fast månadsavgift för färdtjänst
Ks au 2002-02-06, § 37
Omsorgsnämnden har i sitt beslut 2001-12-12, § 148, föreslagit att den fasta månadsavgiften om 25 kronor per färdtjänsttagare för innehav av färdtjänsttillstånd ej skall uttagas fr.o.m. 2002-01-01.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ändrade regler för färdtjänsten att gälla fr.o.m.
2002-01-01 vari följande text i p 3 skall utgå:
”För innehav av färdtjänsttillstånd har omsorgsnämnden rätt
att uttaga en fast månadsavgift”.
______
Ks 2002-02-27, § 30
Bo-Anders Thornberg yrkar
att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten
att återbetala den felaktigt mottagna månadsavgiften.
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets
förslag till beslut och finner det bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels avslag och
dels bifall på Bo-Anders Thornbergs tilläggsyrkande och finner det avslaget.
Votering begärs.
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Ks § 30 forts
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den som vill
bifalla tilläggsyrkandet röstar nej.”
8 ja-röster och 6 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Lars-Göran Wiberg och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Följande avstår från att rösta: Hans Wendel.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ändrade regler för färdtjänsten att gälla fr.o.m.
2002-01-01 vari följande text i p 3 skall utgå
”För innehav av färdtjänsttillstånd har omsorgsnämnden rätt
att uttaga en fast månadsavgift.”
Ledamöterna från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
______
Kf 2002-03-25, § 49
Ingemar Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget ”att omsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda möjligheten att återbetala den felaktigt mottagna
månadsavgiften”.
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Kf § 49 forts
I detta instämmer Bo-Anders Thornberg, Lars Lindbeck,
Robin Gustavsson, Kerstin Rittbo och Per-Åke Purk.
Rolf Delcomyn yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på dels bifall och dels
avslag på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall och
dels avslag på Ingemar Gustavssons tilläggsyrkande och
finner det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ändrade regler för färdtjänsten att gälla fr.o.m.
2002-01-01 vari följande text i p 3 skall utgå
”För innehav av färdtjänsttillstånd har omsorgsnämnden rätt
att uttaga en fast månadsavgift.”, samt
att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten
att återbetala den felaktigt mottagna månadsavgiften.

Beslut till
ON
Kfs
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Dnr 2002.21

041

Yttrande angående begäran om medel för investering i bostäder
Ks au 2002-02-06, § 44
Omsorgsnämnden har 2002-01-11 begärt medel för investering i bostäder för uthyrning.
Medel för investeringen finns ej avsatta för detta i tekniska
nämndens investeringsbudget för 2002. Däremot finns medel avsatta för en utbyggnad av Ekegården om 9,3 mkr. Då
denna utbyggnad ej avses genomföras föreslås, efter samråd med tekniska kontoret, att medel omdisponeras till investeringar i två bostäder.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att häva kommunfullmäktiges beslut angående tillbyggnad
av Ekegården och tekniska nämndens investeringsbudget
projekt nr 60 050,
att finansiera investeringen i två bostäder genom omdisponering av 4,0 mkr ur tekniska nämndens investeringsbudget
projekt nr 60 050, tillbyggnad Ekegården, till nybyggnad av
två bostäder med 2,0 mkr till dels projekt nr 61 092 och
dels projekt nr 61 093, samt
att omdisponera resterande 5,3 mkr på projekt nr 60 050,
tillbyggnad Ekegården, till ekonomikontorets investeringsbudget projekt nr 20 104.
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Ks 2002-02-27, § 31
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-03-25, § 50
Kommunfullmäktige beslutar
att häva kommunfullmäktiges beslut angående tillbyggnad
av Ekegården och tekniska nämndens investeringsbudget
projekt nr 60 050,
att finansiera investeringen i två bostäder genom omdisponering av 4,0 mnkr ur tekniska nämndens investeringsbudget projekt nr 60 050, tillbyggnad Ekegården, till nybyggnad
av två bostäder med 2,0 mnkr till dels projekt nr 61 092 och
dels projekt nr 61 093, samt
att omdisponera resterande 5,3 mnkr på projekt nr 60 050,
tillbyggnad Ekegården, till ekonomikontorets investeringsbudget projekt nr 20 104.

Beslut till
Expl.avd.
Ek
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Dnr 2001.172

212

Grönplan för park- och naturområden i Hässleholms tätort
Ks au 2002-02-06, § 46
Grönplan för park- och naturområden i Hässleholms tätort
har upprättats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Grönplanen att utgöra ett underlag för framtida planering.
______
Ks 2002-02-27, § 32
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Grönplanen att utgöra ett underlag för framtida planering.
______
Kf 2002-03-25, § 51
Thomas Rasmusson yrkar återremiss av ärendet.
Karl-Eve Lunnergård yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
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Kf § 51 forts
Kommunfullmäktige beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Grönplanen att utgöra ett underlag för framtida planering.

Beslut till
klk
Kfs-planer
Pernilla Olsson
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Dnr 2002.62

456

Övergripande avtal mellan Kristianstads och Hässleholms
kommun avseende avfallshantering
Ks au 2002-02-13, § 54
Hässleholms kommun och Kristianstads kommun har ingått
avtal om att samarbeta vad gäller omhändertagande av avfall från hushåll och industri. Avtalets intention är att inom
regionen åstadkomma en bättre miljö genom ett samordnat
omhändertagande av avfall och återvinning av avfall som
uppkommer inom respektive kommun.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtalet.
Bo-Anders Thornberg medges lägga följande protokollsanteckning: ”En förutsättning för avtalets bestånd är att fjärrvärmeverksamheten drivs av en privat aktör.”
______
Ks 2002-02-27, § 34
John Bruun yrkar bordläggning av ärendet.
Christer Welinder yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Bo-Anders Thornberg begär att få lägga protokollsanteckning.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall bordläggas och finner att det skall avgöras idag.
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Ks § 34 forts
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets
förslag och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtalet.
Bo-Anders Thornberg medges lägga följande protokollsanteckning: ”En förutsättning för avtalets bestånd är att fjärrvärmeverksamheten drivs av en privat aktör.”
______
Kf 2002-03-25, § 52
Hans-Göran Hansson yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på kommunstyrelsens förslag och finner förslaget bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtalet.
Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för HansGöran Hanssons avslagsyrkande.

Beslut till
klk
Hlm Renhållare AB
Hlm Fjärrvärme AB
Krstd kommun + avtal
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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?”
______
Kf 2002-03-25, § 53
Gunnel Persson lämnar följande svar:
”Har förvaltningen analyserat orsakerna till den höga sjukfrånvaron?
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Kf § 53 forts
Svar:
De höga sjuktalen beror på ett tiotal långtidssjukskrivningar
av i huvudsak socialsekreterare. I över hälften av ärendena
finns fysiska diagnoser som arbetsgivaren inte kan påverka
(en del kommer sannolikt att beviljas pension). I de övriga
ärendena har anställda drabbats av psykiska besvär som
t.ex utmattningsdepression p.g.a hög belastning under lång
tid.
Vad gäller korttidssjukskrivningar har socialsekreterare 5,8
sjukdagar per anställd och år. Jämfört med andra kategorier
kommunanställda är siffran högre, men inte mycket högre
än de övriga.
Socialförvaltningen har de senaste åren fått en alltmer
större mängd mycket komplicerade ärenden som kräver stor
erfarenhet och kompetens. Bristen på socionomer, och
framförallt erfarna socionomer, gör att relativt nyexaminerade personer får ta ansvar för allt svårare ärenden. Detta
är stressande både för de anställda och deras arbetsledare
och kan i förlängningen leda till sjukskrivningar. Vidare ökar
kraven på myndighetsutövningen, både från klienter och
länsstyrelser, JO, tillsynsmyndigheter vilket gör att yrket
generellt sett blivit mera utsatt. Detta drabbar alla inom yrket.
--Vilka åtgärder har vidtagits och vilka ytterligare åtgärder
kommer att vidtas?
Svar:
För att bringa ned sjuktalen har följande initiativ tagits:
Fyra nya tjänster på barn- & ungdomsenheten, ny ledningsorganisation, där barn-& ungdomsenheten och vuxenenheten fått gruppledartjänster som skall finnas till hands och
stötta personalen i det dagliga arbetet.
En personalförsörjningspolicy har utarbetats och beslutats
av socialnämnden.
Justering
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Kf § 53 forts
Rehabiliteringspolicyn har förtydligats.
Satsningar på kompetensutveckling och handledning.
Vi erbjuder Humor-kortet till alla som vill använda sig av
kommunens olika aktiviteter.”
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.
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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).
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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Kf 2002-03-25, § 54
Bengt Andersson lämnar följande svar:
Enligt inlämnad interpellation från Bo-Anders Thornberg
uppfyller Hässleholms kommun inte kommunallagens krav
på en balanserad budget. I interpellationen skrivs att kommunens sammanlagda resultat för åren 2001-2004 förväntas bli ett underskott på minst 125 000 000 kronor.
En av frågorna som ställs till mig är:
Anser Du att Hässleholms kommun kan uppfylla kommunallagens krav på en balanserad budget under de närmaste
tre åren?
Mitt svar på frågan är ett tydligt JA.
Balanskravet 2001
Avstämning av balanskravet avseende år 2001 har skett.
Härvid ska årets resultat på 11,2 mkr minskas med redovisade realisationsvinster på 46,3 mkr, vilket ger ett redovisat
balanskravsresultat på –35,1 mkr. Detta ska normalt sett
regleras under de närmaste två åren. Men kommunfullmäktige kan besluta att med hänsyn till synnerliga skäl
avstå från en sådan reglering, om det kan anses vara förenligt med god ekonomisk hushållning.
Jag ämnar föreslå att kapitaltillskottet till Hässleholmsbyggen på 40 mkr betraktas som en strukturåtgärd av sådan
art att man kan avstå från resultatreglering. Nedskrivning
av bostadsbolagets förlustfastigheter har skett för att bolaget i fortsättningen ska kunna klara minst ett nollresultat.
Förfarandet måste anses vara i enlighet med god ekonomisk
hushållning, eftersom bolagets revisorer efterlyser nedskrivning av nämnda fastigheter. Dessa fastigheter har under en
följd av år gått med förlust, vilket är en följd av att de
byggdes under byggboomen till en alltför hög investeringskostnad för att inom överskådlig tid kunna bära sina kostnader. Med hänvisning till synnerliga skäl redovisas därför
ett justerat resultat på +4,9 mkr.
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Kf § 54 forts
Avstämning av balanskravet 2001 (mkr)
Årets resultat
11,2
Reavinster, bolagiseringar
-40,8 (VA-bolag och
renhållningsbolag)
Reavinster, fastigheter
-0,6
Reavinster, pensionsförvaltning
-4,9
Balanskravsresultat
-35,1
Nedskrivning av kapitaltillskott
enligt undantagsmöjlighet
+40,0 (Hässlehlmsbyggen)
Justerat resultat
+4,9 Reglering sker ej m h t
synnerliga skäl
Den redovisade uppställningen följer god redovisningssed och är hämtad
från boken ”Kommunal redovisningslag – beskrivning och tolkning”.

Balanskravet 2002-2004
Hässleholms kommun kommer att klara balanskravet för
åren 2002-2004. De stapeldiagram som presenteras i interpellationen är endast relevanta om alla nämnder skall få allt
som man önskar eller om inga åtgärder vidtas av respektive
nämnd för att hålla de av kommunfullmäktige beslutade
budgetramarna. Vi är idag inne i en svagare konjunktur
jämfört med tidigare år vilket ger en sämre utveckling av
skatteintäkterna. Detta sker samtidigt som kraven på kommunal service ökar inom bl.a. skola, vård och omsorg.
Denna utveckling ställer stora krav på oss alla att prioritera i
den kommunala verksamheten och att ha en flexibel organisation så att vi ständigt kan anpassa oss till omvärldens förändringar. Detta kommer vi att klara i Hässleholms kommun.”
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.
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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.
______
Kf 2002-03-25, § 55
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i kommunstyrelsen utse Lena Wallentheim,
s, Fotbollsvägen 3, 280 22 Vittsjö.

Beslut till
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Dnr 2002.68
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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.
______
Kf 2002-03-25, § 56
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot i kulturnämnden utse Helena Malje, s,
Gundrastorp 4032, 280 22 Vittsjö.

Beslut till
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Val av huvudman i Snapphanebygdens sparbank
Kf 2002-03-25, § 57
Snapphanebygdens sparbank anhåller om att kommunen
skall utse en ersättare för huvudmannen Britta Jönsson,
som vid årets stämma lämnar sitt uppdrag på grund av
åldersbestämmelserna i sparbankens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Dnr 2002.135
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Motion angående riktade åtgärder i samband med klimatförändringar
Kf 2002-03-25, § 58
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och miljönämnden:
”Den situation vi nu ser vid Finjasjön är inget mindre än en
tragedi för de drabbade, och kan, om inte direkt men ändå,
ställas i relation till det som just nu drabbar hela ögrupper i
Stilla havet och Indiska oceanen. Är detta, som jag tror, en
effekt av den tilltagande växthuseffekten måste vi i Hässleholms kommun dra adekvata slutsatser och fatta beslut som
bromsar denna och tillhörande klimatförändringar. Det
handlar om, som vi ser det, både att minska utsläppen av
växthusgaser genom att öka andelen biobränslen; att ställa
om från olja till flis och andra biobränslen (och inte från flis
till sopor), och även metodiskt återskapa våtmarker som
kan fånga upp och magasinera häftiga vattenflöden, och
möjligen anlägga skyddsvallar.
Det råder tyvärr politisk oenighet i Hässleholms kommunfullmäktige kring växthusgasdrivna klimatförändringar. Med
anledning härav vill jag ta initiativ till en bred debatt i kommunfullmäktige för att om möjligt finna en gemensam
plattform i denna viktiga fråga. Jag menar att vi inte bara
kan ”låtsas som om det regnar” och fatta politiska beslut
som ökar utsläppen av växthusgaser och späder på klimatförändringarna och i nästa stund oroa oss över ihållande
regn och översvämningskatastrofer. Att inte göra något är
förenat med stora kostnader!
Enligt SMHI kommer väderleken att bli mer extrem, med
mer regn, mer vind och mer torka. Samma slutsats drar
FN:s klimatpanel, bestående av ledande klimatforskare, fast
då med en global utgångspunkt – översvämningskatastrofer
kommer att varvas med extrema torkkatastrofer.
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Kf § 58 forts
Miljöpartiet de Gröna har också motionerat i Sveriges
Riksdag om att staten inrättar en klimatakut som
ekonomiskt bistår de kommuner som blir drabbade av
översvämningskatastrofer.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att miljökontoret får i uppdrag bilda en arbetsgrupp med uppgift att presentera en rapport om hur mer extrem väderlek påverkar livet i Hässleholms kommun och med utgångspunkt från
denna formulera ett program med åtgärder på kort och lång
sikt för att motverka klimatförändringar och effekterna av
detta fenomen!”
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Dnr 2002.152

101

Motion angående Furutorpshallen i Vinslöv
Kf 2002-03-25, § 59
Anmäles att en så lydande motion av Robin Gustavsson remitterats till kommunstyrelsen och fritidsnämnden:
”I oktober månad 1999 kunde Furutorpshallen i Vinslöv invigas. En länge eftertraktad tillbyggnad av idrottshallen. Behovet av tränings- och tävlingsutrymme till de olika verksamheter på orten var stort. Båda hallarna jämte tyngdlyftningshallen används maximalt. Föreningslivet uppskattar
den nya hallen som även används för större arrangemang i
kommunen.
Vid projekteringen planerades även dusch, toalett- och omklädningsrum på c:a 100 kvm. Vid byggnationen gjordes
förberedelse för en sådan byggnad. I kommunens budgetplanering avsattes även medel för projektering och byggnation. Denna är numera struken.
Med den beläggning i hallarna, med träning och matcher
varje dag och kväll, är det ett mycket stort behov av en utbyggnad av hygien- och omklädningsrum. För närvarande
upplevs det som mycket besvärande med dessa underdimensionerade utrymmen. Slitaget blir onormalt stort och
vaktmästarna har uttryckt behovet av utbyggnaden som
mycket angelägen.
Under vintern har det anordnats två större arrangemang
med många tävlande och god publiktillströmning.
- Ungdoms-SM (USM) i brottning samlade 190 brottare från
hela Sverige. Till detta kommer 100 ledare och 8 domare
som skulle samsas i två mindre omklädningsrum. Övriga
omklädningsrum disponerades av handbollen som spelade
matcher. Antalet toaletter, som även skulle betjäna publiken, var också starkt begränsat.
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Kf § 59 forts
- Cabby Cup i handboll spelas varje år och samlar ett stort
antal lag. Flera matcher i grundspelet liksom alla matcher
i slutspelen genomförs i Vinslöv. Alla som närvarit kan
vittna om den stora trängseln i omklädningsrummen.
Deltagare från såväl vår egen kommun som gäster ger de
olika arrangemangen och i synnerhet Furutorpshallen gott
betyg. Genomgående är dock synpunkter på trängseln och
avsaknaden av tillräckligt med omklädningsrum.
Undertecknad föreslår fullmäktige besluta
att låta utreda en byggnation av dusch, toalett- och omklädningsrum,
att utifrån lokalförsörjningsplanen utreda en tidigareläggning av byggnation samt
att undersöka en möjlig finansieringen genom upptagande
av ett räntefritt lån.”
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Dnr 2002.171
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Motion angående skoldaghem
Kf 2002-03-25, § 60
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Barnen speglar i mångt och mycket tillståndet i samhället. I
grundskolan finns barn som lever i oroliga förhållanden.
Dessa barn behöver stöd, bekräftelse och uppmuntran.
Skolan kan förvisso aldrig ersätta föräldrar och familj, men
är likafullt en viktig pusselbit för att ge barn trygghet.
Skolan ska stödja, hjälpa och uppmuntra alla barn, naturligtvis; men framför allt barn vars livssituation är rörig. Resursförstärkningar till skolan ger resultat. Kommunens satsning på socialsekreterare är positiv. Skolan har också under
senare år kunnat fylla luckor av psykologer och fritidsledare.
Likafullt drabbas skolor av svåra situationer, där ett fåtal
barn, som mår dåligt, påverkar det allmänna tillståndet på
skolan negativt. Detta drabbar alla i skolan, både barn och
vuxna. Vid extrema situationer krävs avlastning. Därför tror
jag att det är, under en övergångsperiod, både nödvändigt
och värdefullt att ge barn möjligheten att få stöd på skoldaghem vilka är, och ska vara, resursstarka och inriktade
med specialkompetens för att möta barn med olika önskemål och behov.
Denna åtgärd ska inte ses som straff utan ett sätt för att få
en förändring till stånd. Utbildning och behandling på resursstarka skoldaghem ger oroliga barn dessutom en chans,
och är en åtgärd att bryta ett negativt mönster. Min erfarenhet är att negativa spiraler måste brytas med bestämda
och riktade insatser. Dessutom får vi inte svika ett enda
barn i dess skolgång. Inte ett enda!
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Kf § 60 forts
Resultatet blir att den drabbade skolan får arbetsro, personalen återfår arbetsglädje och förmår vinna ny kraft, och
inte minst de barn som mår dåligt får professionellt stöd och
hjälp för att finna sig själv och lite glädje i skolarbetet och
framför allt i livet.
Till detta vill vi också koppla möjligheten för alla barn att
söka sig till denna skolform. Det finns perioder i livet då
barn av olika anledningar behöver extra stöd och bekräftelse. Då ska detta vara möjligt. Ju tidigare vi kan hjälpa
barn som far illa eller mår dåligt desto bättre är det. Detta
är måhända en kostnadskrävande reform. Men det är så att
barn får kosta! Och i ett större perspektiv lönar sig satsningar på barn. Det är alltid lönsamt att förebygga. Alltid.
Nedläggningshotade ”byaskolor” med lite lugnare miljö kan
med fördel omformas till skoldaghem. Vi miljöpartister vill
skapa mångfald i skolans värld. Barn är olika, skolor ska
också vara olika.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utöka skoldaghemsverksamheten.”
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Anmälningsärenden
Kf 2002-03-25, § 61
Dnr 2002.82
102
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen vari utvisas att
Ingvar Larsson, m, utsetts som ersättare efter Eva Bergström
Dnr 1998.258
214
Intyg om lagakraft angående förslag till detaljplan för
idrottsområde i Mala
Dnr 2002.131
007
Revisionsrapport avseende granskning av budgetprocessen
Dnr 2002.145
007
Revisionsrapport från revisor Bertil Söderling angående intern rapport inom revisionen.
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