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Datum

Sid

2002-04-29
Plats och tid
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Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.25

Beslutande
Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Staffan Hammer, Bengt Andersson, Bo-Anders
Thornberg, Agneta Hörberg, Berit Wirödal, Lars Olsson, Douglas Roth, Anders Åström §§ 62-69,
Irene Nilsson §§ 70-78, 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, Stig Rålund, Johan Barnekow,
Rolf Delcomyn, Lars Ivar Ericson, Hans Wendel, Margareta Axelsson, Robin Gustavsson, NilsBertil Finn, Lars Lindbeck, Tommy Nilsson, Thomas Rasmusson, Sven Jönsson, Torsten Ising,
Ingvar Larsson, Christer Caesar, Göran Jönsson, Karin Cohen, Lena Wallentheim, Johan Berglund
§§ 62-68, Rolf Tronäss §§ 69-78, 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

Thomas Rasmusson och Hans Wendel
Sven Jönsson och Torsten Ising

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret 2002-05-13, kl 13.30

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Catharina Månsson

Justerare

Thomas Rasmusson
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Paragrafer 62-78

Hans Wendel

Anslagets nedtagande 2002-06-05
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Ersättare
Irene Nilsson, Leif Nilsson, Ingrid Nyman, Connie Asterman, Per Ingvar Önnevik, Christina
Hofvander, Karin Nilsson, Rolf Tronäss, Anita Johannesson, Margaretha Warnholtz, Ann
Bodelsson, Lars-Göran Wiberg, Gösta Johansson, Bertil Nilsson, Sven-Erik Andersson, Margaretha
Lindquist, Göran Andersson, Gertie Krausz, Joakim Wendel, Gilbert Grip och Per-Gunnar
Andersson.
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Allmänhetens frågestund
Efter uppropet hålls allmänhetens frågestund. Ordföranden
går igenom ordningsregler för handläggningen av frågorna.
Hans-Göran Hansson yrkar att Börje Lörnstams fråga
angående Hässleholms sjukhus skall avvisas eftersom
den inte rör ämne som faller inom den kommunala kompetensen.
Ordföranden ställer proposition på om frågan angående
sjukhuset får ställas och dels om den skall avvisas och
finner att den skall avvisas.
Kommunfullmäktige medger att övriga inlämnade frågor får
ställas och att den frågeställare som så önskar får ställa
frågan från talarstolen.
Frågorna handläggs enligt följande:

Justering
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1.

Fråga av Fia Backlund angående kommunfullmäktiges
ärendelista i Norra Skåne besvaras av Catharina
Månsson.

2.

Fråga av Fia Backlund angående klocka i entréhallen på
Kulturhuset besvaras av Anders Åström.

3.

Fråga av Fia Backlund angående niondeklassernas resa
till förintelseläger besvaras av Willy Ohlsson.

4.

Fråga av Lise-Lotte Eriksson angående arbetsmiljön
inom omsorgsförvaltningen besvaras av Kerstin
Andersson.

5.

Fråga av Thorsten Persson angående träd vid
sockenhuset i Norra Sandby besvaras av K G Sjöholm.

6.

Fråga av Ann-Marie Axelsson angående barns
rättigheter besvaras av Gunnel Persson.
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7.

Fråga av Helen Möllerström angående barns och ungdomars hälsa och välbefinnande besvaras av Willy
Ohlsson.

8.

Fråga av Kjerstin Ulfvik Jonasson angående Gastronovum besvaras av Bengt Andersson.

9.

Fråga av Kjerstin Ulfvik Jonasson angående badprojekt
besvaras av Bengt Andersson.

10. Fråga av Börje Lörnstam angående trafiksituationen
förfaller eftersom frågeställaren inte är närvarande när
frågan skall besvaras.
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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.
______
Kf 2002-04-29, § 62
K-G Sjöholm svarar.
Birgitta Tuvesson tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2002.181

101

Fråga angående mottagande av sopor från Blekinge
Kf 2002-04-29, § 63
Douglas Roth medges ställa denna fråga till ordföranden i
Hässleholm Fjärrvärme AB, Tommy Nilsson:
”Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2002 i
debatten angående avfallspannan uppgav Du att bolaget
inte hade någon avsikt att ta emot sopor från Blekinge.
Enligt ett reportage i Norra Skåne den 27 mars 2002 uppger
VD:n för Miljö och Teknik i Ronneby kommun, Hans
Olausson att han har avvaktat beslutet om avfallspannan i
Hässleholm. Han kommer nu att ta kontakt med Hässleholm
för att bränna Ronneby kommuns sopor i Hässleholm.
Jag vill nu fråga följande.
Kommer Hässleholm ändå att ta emot sopor från Blekinge,
trots Din uppgift till kommunfullmäktige vid sammanträdet
den 25 mars om motsatsen?”
Tommy Nilsson svarar.
Douglas Roth tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2002.100

041

Feriearbeten 2002
Ks au 2002-03-06, § 66
Kommunen har de senaste åren anordnat feriearbeten för
120 ungdomar (120 platser om tre veckor). I budget för
2002 har medel för ändamålet ej avsatts. Bruttokostnaden
för feriearbetena har beräknats till 735 000 kronor. Statsbidrag utgår med 244 000 kronor. Nettokostnaden för
kommunen uppgår alltså till 491 000 kronor.
Kommunledningskontoret föreslår att feriearbeten anordnas
i samma omfattning som tidigare år och att tilläggsanslag
ställs till kontorets förfogande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ställa till kommunledningskontorets (VHT 131) förfogande tilläggsanslag med 491 000 kronor att användas för
anordnande av feriearbeten, samt
att anslaget skall finansieras ur kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda behov.
______
Ks 2002-04-03, § 40
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-04-29, § 64
Torsten Ising yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa till kommunledningskontorets (VHT 131) förfogande tilläggsanslag med 491 000 kronor att användas för
anordnande av feriearbeten, samt
att anslaget skall finansieras ur kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda behov.

Beslut till
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Dnr 2002.76

101

Motion om folkomröstning 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.”
______
Ks au 2002-03-06, § 69
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
Ks 2002-04-03, § 41
Thomas Rasmusson tackar för handläggningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-04-29, § 65
Thomas Rasmusson yrkar på bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Thomas Rasmussons yrkande och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
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Kf § 65 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för
yrkandet om bifall till motionen.

Beslut till
Justering
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Dnr 2002.111

045

Kommunal borgen kv Fridhem 3
Ks au 2002-03-20, § 72
AB Hässleholmsbyggen ansöker om kommunal borgen såsom för egen skuld för ett lån avseende nybyggnation av
marklägenheter på kv Fridhem 3. Lånebeloppet är maximalt
16 mkr.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja AB Hässleholmsbyggen kommunal borgen för ett
lån på maximalt 16 mnkr avseende nybyggnation av marklägenheter på kv Fridhem,
att som villkor för borgen skall gälla att borgen gäller endast
så länge bolaget är helägt av kommunen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
handlingar i ärendet.
______
Ks 2002-04-03, § 42
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-04-29, § 66
Det noteras att borgen skall gälla såsom för egen skuld.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja AB Hässleholmsbyggen kommunal borgen såsom
för egen skuld för ett lån på maximalt 16 mnkr avseende
nybyggnation av marklägenheter på kv Fridhem,
att som villkor för borgen skall gälla att borgen gäller endast
så länge bolaget är helägt av kommunen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar i ärendet.

Beslut till
Hlmbyggen
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Dnr 2002.122

406

Revidering av timtaxa/kostnadsfaktor för tillsyn inom miljönämndens ansvarsområde
Ks au 2002-03-20, § 78
Miljönämnden hemställer hos kommunfullmäktige att gällande timtaxa/kostnadsfaktor höjs.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
Frågan om att eventuellt höja K-faktorn borde behandlas
samtidigt med ett ställningstagande till hur stor självfinansieringsgrad nämnden ska eftersträva.
att kostnadsfaktorn K motsvarar 550 kronor fr.o.m. 2002års verksamhet i följande taxor:
- Taxa för vissa tjänster enligt hälsoskyddslagen, § 8
- Taxa för verksamhet enligt hälsoskyddslagen,
lantbruk, § 8
- Taxa för tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen, § 10 och § 11
- Taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet, § 4
Bo-Anders Thornberg (m) deltar ej i beslutet. Han medges
lägga följande protokollsanteckning: ”Frågan om att eventuellt höja K-faktorn borde behandlas samtidigt med ett
ställningstagande till hur stor självfinansieringsgrad nämnden ska eftersträva.”
______
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Ks 2002-04-03, § 44
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på att höja K-faktorn under budgetåret.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner förslaget bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att kostnadsfaktorn K motsvarar 550 kronor fr.o.m. 2002års verksamhet i följande taxor:
- Taxa för vissa tjänster enligt hälsoskyddslagen, § 8
- Taxa för verksamhet enligt hälsoskyddslagen,
lantbruk, § 8
- Taxa för tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen, § 10 och § 11
- Taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet, § 4
Moderaternas ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
______
Kf 2002-04-29, § 67
Karl-Eve Lunnergård yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kompletteringen att taxan skall gälla fr.o.m. 200205-01.
Johan Barnekow yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till och dels
avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Därefter ställer ordföranden
proposition på Karl-Eve Lunnergårds yrkande om att taxan
skall gälla fr.o.m. 2002-05-01 och finner det bifallet.
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Kf § 67 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att kostnadsfaktorn K motsvarar 550 kronor fr.o.m. 200205-01 i följande taxor:
- Taxa för vissa tjänster enligt hälsoskyddslagen, § 8
- Taxa för verksamhet enligt hälsoskyddslagen,
lantbruk, § 8
- Taxa för tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen, § 10 och § 11
- Taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet, § 4.
Moderata samlingspartiets, folkpartiets och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för Johan Barnekows avslagsyrkande.

Beslut till
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Dnr 2002.121

739

Förslag till ändring av ”Grunder för uttag av avgifter vid ålderdomshem”
Ks au 2002-03-20, § 79
Omsorgsnämnden har genom beslut i kommunfullmäktige
2001-08-27, § 117, anvisats 1 mkr extra för att höja förbehållsbeloppet inom särskilt boende. Förbehållsbeloppet
skall höjas med 100 kronor per månad fr.o.m. den 1 januari
2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att beträffande gällande regler för avgifter avseende särskilt
boende och bostad med särskild service enligt 5 kap. 5 §
och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen, fastställda genom sammanläggningsdelegerades beslut 1973-08-27 ”Grunder för
uttag av avgifter vid ålderdomshem” och därefter ändrade
ett flertal gånger fastställa följande kompletterande regler
att gälla fr.o.m. 2002-01-01:
1. Inom det särskilda boendet med helinackordering, skall
vid fastställande av den inkomstrelaterade avgiften, den enskilde, fylld 65 år, alltid förbehållas ett belopp som motsvarar 30% av för ogift utgående folkpension i form av ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, samt
20% på nettoinkomster som överstiger det belopp som
motsvaras av för ogift utgående folkpension i form av ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, dock
lägst 1 750 kronor per månad i genomsnitt över året.
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Ks au § 79 forts
2. Inom det särskilda boendet med helinackordering, skall
vid fastställande av den inkomstrelaterade avgiften, den enskilde, ej fylld 65 år, alltid förbehållas ett belopp som motsvarar 30% av för ogift utgående folkpension i form av ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, samt
20% på nettoinkomster som överstiger det belopp som
motsvaras av för ogift utgående folkpension i form av ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, dock
lägst 1 900 kronor per månad i genomsnitt över året.
3. För avlastningsplats uttages en avgift om 100 kronor per
dygn.
______
Ks 2002-04-03, § 45
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-04-29, § 68
Kommunfullmäktige beslutar
att beträffande gällande regler för avgifter avseende särskilt
boende och bostad med särskild service enligt 5 kap. 5 §
och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen, fastställda genom sammanläggningsdelegerades beslut 1973-08-27 ”Grunder för
uttag av avgifter vid ålderdomshem” och därefter ändrade
ett flertal gånger fastställa följande kompletterande regler
att gälla fr.o.m. 2002-01-01:
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Kf § 68 forts
1. Inom det särskilda boendet med helinackordering, skall
vid fastställande av den inkomstrelaterade avgiften, den enskilde, fylld 65 år, alltid förbehållas ett belopp som motsvarar 30% av för ogift utgående folkpension i form av ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, samt
20% på nettoinkomster som överstiger det belopp som
motsvaras av för ogift utgående folkpension i form av ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, dock
lägst 1 750 kronor per månad i genomsnitt över året.
2. Inom det särskilda boendet med helinackordering, skall
vid fastställande av den inkomstrelaterade avgiften, den enskilde, ej fylld 65 år, alltid förbehållas ett belopp som motsvarar 30% av för ogift utgående folkpension i form av ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, samt
20% på nettoinkomster som överstiger det belopp som
motsvaras av för ogift utgående folkpension i form av ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, dock
lägst 1 900 kronor per månad i genomsnitt över året.
3. För avlastningsplats uttages en avgift om 100 kronor per
dygn.

Beslut till
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Dnr 2000.537

101

Motion angående handläggningstider för tillståndsärenden
Kf 2000-11-27, § 183
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg
och Rolf Tronäss remitterats till kommunstyrelsen:
”Kommuninvånarna upplever långa handläggningstider för
enkla tillståndsärenden som dålig service. Ofta orsakar
också väntetiden extra arbete och kostnader för den sökande. Moderata samlingspartiet anser att garanterad
maximal handläggningstid av enkla tillståndsärenden, leder
till en mera rationell hantering och förbättrad service. När
det gäller bygglovsärenden skulle man kunna snabba upp
dessa omgående.
Moderata samlingspartiet föreslår därför
att en skriftlig garanti, enligt bilaga 1, ges i samband med
att ansökan lämnas till stadsbyggnadskontoret,
att ett särskilt tillståndskontor snarast skapas för att ta
hand om alla enkla tillståndsärenden.”
______
Ks au 2001-02-14, § 59
Byggnadsnämnden har enligt § 8/2001 yttrat sig över motionen.
Bengt Andersson föreslår remiss till kommunledningskontoret för utformning i motionens anda.
Arbetsutskottet beslutar
att remittera ärendet till kanslichefen för framtagande av
slutligt förslag i motionens anda.
______
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Ks au 2002-03-20, § 80
Kanslichefen har framtagit ett förslag till beslut. Han redovisar i skrivelse 2002-03-08 faktorer runt dels garanti avseende handläggningstid för bygglov och dels tillståndskontor.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden bifaller kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till ordförandens yrkande och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och
finner ordförandens yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
ordförandens yrkande röstar ja. Den som stöder Bo-Anders
Thornbergs yrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Mona Hilbertsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt byggnadsnämnden att skapa och följa upp
nyckeltal avseende handläggningstider för såväl ”enkla” som
övriga bygglovsärenden, samt
att i övrigt avslå motionen.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
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Ks 2002-04-03, § 46
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Bo-Anders Thornbergs yrkande om bifall till
motionen och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas ledamöter reserverar sig till förmån för BoAnders Thornbergs yrkande.
______
Kf 2002-04-29, § 69
Bo-Anders Thornberg, Marianne Littke och Rolf Tronäss yrkar bifall till 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 yrkandet om bifall till motionen röstar nej.”
35 ja-röster och 18 nej-röster avges. 8 avstår från att rösta.
(Se bilaga kf § 69).
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt byggnadsnämnden att skapa och följa upp
nyckeltal avseende handläggningstider för såväl ”enkla” som
övriga bygglovsärenden, samt
att i övrigt avslå motionen.
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Kf § 69 forts
Moderata samlingspartiets, folkpartiets och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för yrkandet om bifall till
motionen.

Beslut till
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Dnr 2001.458

029

Friskvårdsprojekt för Hässleholms kommun – ett handlingsprogram för ”en friskare kommunal verksamhet”
Ks au 2002-03-20, § 81
Personalkontoret har arbetat fram ett förslag till projekt avseende friskvårdsprogram för kommunens anställda.
Handlingsprogrammet utgår från i huvudsak tre mål – 1) att
minska sjukfrånvaron med 3,5 dagar per anställd, 2) att
minska andelen anställda i rehabiliteringsinsatser med 20%
och 3) att öka andelen anställda som utövar friskvård med
100%.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Friskvårdsprojektet drivs enligt personalkontorets förslag,
att anvisa 550 000 kronor till kommunstyrelsen/personalkontoret för år 2002, samt
att finansiera projektet genom att höja PO-pålägget med
tillämplig procentsats på samtliga nämnder.
______
Ks 2002-04-03, § 47
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-04-29, § 70
Lars Olsson yrkar återremiss på ärendet. Hans-Göran
Hansson instämmer i Lars Olssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______

Beslut till
pk
ek

Justering

CM

TR

HW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-04-29

26

Dnr 2001.459

020

Projekt – Personalstrategiska frågor
Ks au 2002-03-20, § 82
Personalkontoret har arbetat fram förslag till projekt i personalstrategiska frågor – 1) med anledning av jämställdhetslagens krav på arbetsvärdering/lönekartläggning, 2)
personalekonomi och 3) det framtida personalrekryteringsbehovet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att personalkontoret driver projektet,
att anvisa 150 000 kronor till
kommunstyrelsen/personalkontoret, samt
att finansiera projektet under 2002 med 150 000 kronor ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.
______
Ks 2002-04-03, § 48
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-04-29, § 71
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att personalkontoret driver projektet,
att anvisa 150 000 kronor till kommunstyrelsen/
personalkontoret, samt
att finansiera projektet under 2002 med 150 000 kronor ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.

Beslut till
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Dnr 2002.125

042

Kompletteringsbudget 2002
Ks au 2002-03-20, § 73
Ekonomikontoret har redovisat ett förslag till kompletteringsbudget för år 2002. Då kompletteringsbudgeten huvudsakligen skall hantera över- respektive underskott från 2001
hanteras övriga ärenden speciellt och kommenteras nedan.
I bokslutet för 2001 beträffande driftbudgeten redovisades
en nettoavvikelse för förvaltningarna på –27 880 tkr i
förhållande till budget.
Under 2001 redovisades beträffande investeringsbudgeten
nettoinvesteringar på 70 027 tkr mot budgeterade 113 653
tkr, vilket innebär en budgetavvikelse med 43 626 tkr.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2002,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
driftkostnaderna genom ianspråktagande av 10 000 tkr ur
2002 års kompletteringsbudget samt 11 515 tkr ur 2002 års
anslag för kompensation av ökade driftkostnader för investeringar 2001 med anslagstyp 1 samt att följdförändringar
av finansförvaltningens budget godkänns,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
investeringsutgifter med kommunens rörelsekapital,
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Ks au § 73 forts
att besluta om tillägg i driftbudgeten avseende energiverkstomten (1 350 tkr), lokaler för IT-utbildning (468 tkr)
och lokaler inom barn- och utbildningsnämnden (2 312 tkr),
att 166 tkr av 2002 års budget på 1,5 mkr för lekutrustning
på tekniska nämnden skall ”öronmärkas” till skolornas föräldraföreningar enligt tidigare beslut,
att finansiera övriga ärenden med 4 130 tkr
(1 350+468+2 312) ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader, samt
att anvisa 200 tkr till tekniska nämnden för kartläggning av
magnetiska fält att finansieras ur kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda behov.
______
Ks 2002-04-29, § 52
Ärendet har MBL-förhandlats 2002-04-15.
Bengt Andersson yrkar dels bifall till arbetsutskottets beslut
med ändringen att beloppet avseende energiverkstomten
skall vara 1 190 000 kronor samt dels bifall till tillägget att
därutöver bevilja investeringar uppgående till 3 162 000
kronor, varav 550 000 kronor avser GCM-väg Tormestorp,
500 000 kronor avser makrotillsyn, 2 000 000 kronor avser
ombyggnad Stobyvägen och 112 000 kronor datorer
socialnämnden.
Bo-Anders Thornberg yrkar i första hand återremiss av
ärendet. I andra hand yrkar han bifall till förslaget med
ändringen att 3 000 000 kronor ur anslaget för Stobyvägen
skall flyttas till kontot för fastighetsunderhåll, varav
2 000 000 kronor ur kompletteringsbudgeten och 1 000 000
kronor ur redan tagen budget.
Christer Caesar instämmer i detta.
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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Ks § 52 forts
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, Mona Hilbertsson, Leif
Nilsson, Lena Wallentheim, Rune Stensby, Arne Elowson,
Catharina Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
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 proposition på dels sitt eget
yrkande och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
sitt eget yrkande bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2002,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
driftkostnaderna genom ianspråktagande av 10 000 000
kronor ur 2002 års kompletteringsbudget samt 11 515 000
kronor ur 2002 års anslag för kompensation av ökade
driftkostnader för investeringar 2001 med anslagstyp 1
samt att följdförändringar av finansförvaltningens budget
godkänns,
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Ks § 52 forts
att besluta om tillägg i driftbudgeten avseende energiverkstomten (1 190 000 kronor), lokaler för IT-utbildning
(468 000 kronor) och lokaler inom barn- och
utbildningsnämnden (2 312 000 kronor),
att 166 tkr av 2002 års budget på 1 500 000 kronor för
lekutrustning på tekniska nämnden skall ”öronmärkas” till
skolornas föräldraföreningar enligt tidigare beslut,
att finansiera övriga ärenden med 3 970 000 kronor
(1 190 000+468 000+2 312 000) ur kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader,
att anvisa 200 000 kronor till tekniska nämnden för
kartläggning av magnetiska fält att finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov,
att därutöver bevilja investeringar uppgående till 3 162 000
kronor, varav 550 000 kronor avser GCM-väg Tormestorp,
500 000 kronor avser makrotillsyn, 2 000 000 kronor avser
ombyggnad Stobyvägen och 112 000 kronor datorer
socialnämnden,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
investeringsutgifter med kommunens rörelsekapital, samt
att uppdra åt ekonomikontoret att arbeta in ovanstående
tillägg avseende investeringar i 2002-års kompletteringsbudget.
______
Kf 2002-04-29, § 72
Bo-Anders Thornberg yrkar i 1:a hand att kompletteringsbudgeten återremitteras och i 2:a hand bifall till
kompletteringsbudgeten med justeringen att 2 mnkr ur
kontot för Stobyvägen används för fastighetsunderhåll. I
dessa yrkanden instämmer Christer Caesar och Marianne
Littke.
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Kf § 72 forts
Lars Olsson yrkar att ärendet återremitteras i den del det
avser investeringen ombyggnad av Stobyvägen. I detta
instämmer K G Sjöholm.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet i
den del det avser investeringen ombyggnad av Stobyvägen
skall avgöras idag och dels om det i denna del skall
återremitteras och finner att det i denna del skall
återremitteras.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels om ärendet
i övriga delar skall avgöras idag och dels om det i övriga
delar skall återremitteras och finner att det i övriga delar
skall avgöras idag.
Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag till kompletteringsbudget, exklusive investeringen ombyggnad Stobyvägen, och finner förslaget bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet i den del det avser investeringen
ombyggnad av Stobyvägen,
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2002,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
driftkostnaderna genom ianspråktagande av 10 000 000
kronor ur 2002 års kompletteringsbudget samt 11 515 000
kronor ur 2002 års anslag för kompensation av ökade
driftkostnader för investeringar 2001 med anslagstyp 1
samt att följdförändringar av finansförvaltningens budget
godkänns,
att besluta om tillägg i driftbudgeten avseende energiverkstomten (1 190 000 kronor), lokaler för IT-utbildning
(468 000 kronor) och lokaler inom barn- och
utbildningsnämnden (2 312 000 kronor),
att 166 tkr av 2002 års budget på 1 500 000 kronor för
lekutrustning på tekniska nämnden skall ”öronmärkas” till
skolornas föräldraföreningar enligt tidigare beslut,
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Kf § 72 forts
att finansiera övriga ärenden med 3 970 000 kronor
(1 190 000+468 000+2 312 000) ur kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader,
att anvisa 200 000 kronor till tekniska nämnden för
kartläggning av magnetiska fält att finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov,
att därutöver bevilja investeringar uppgående till 1 162 000
kronor, varav 550 000 kronor avser GCM-väg Tormestorp,
500 000 kronor avser makrotillsyn och 112 000 kronor
datorer socialnämnden,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
investeringsutgifter med kommunens rörelsekapital, samt
att uppdra åt ekonomikontoret att arbeta in ovanstående
tillägg avseende investeringar i 2002-års kompletteringsbudget.
Moderata samlingspartiets, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för
yrkandet att hela ärendet skall återremitteras.
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Dnr 2002.137

102

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.
______
Kf 2002-04-29, § 73
Kommunfullmäktige beslutar
att till huvudman i Snapphanebygdens sparbank för tiden
fram till stämman 2003 utse Ulrika Johannesson, s, Boställsgatan 39, 280 20 Bjärnum.

Beslut till
Snapphanebygd sparbank
UJ
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Dnr 2002.248

Val av ersättare i valberedningen
Kf 2002-04-29, § 74
Anders Joelsson har avlidit.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet avseende val av ersättare i
valberedningen.
______
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Dnr 2002.248

102

Val avseende miljönämnden
Kf 2002-04-29, § 75
Anders Joelsson har avlidit.
Kommunfullmäktige beslutar
att till 2:e vice ordförande i miljönämnden utse Johan
Barnekow,
att till ny ordinarie ledamot i miljönämnden utse Kjell A
Persson, m, Finkvägen 29, 280 10 Sösdala, samt
att till ny ersättare i miljönämnden utse Kenneth Aronsson,
m, Lehult 5012, 280 22 Vittsjö.

Beslut till
MN
JB
KP
KA
Pk

Justering

CM

TR

HW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-04-29

37

Dnr 2000.51

102

Val av revisorsersättare i HIBAB
Kf 2002-04-29, § 76
Lars Kryger har avflyttat från orten.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Hans Nilsson, m, Balders väg 3, 281 37 Hässleholm,
till revisorsersättare i Hässleholms Industribyggnads AB.

Beslut till
HIBAB
HN
Rev
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Dnr 2002.222

101

Motion angående avgifter för barn i familjedaghem
Kf 2002-04-29, § 77
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke,
Kristina Lind och Birgitta Tuvesson remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27
februari 2002 framgick det av underlaget till beslut att
”Allmän Förskola” inte kan bedrivas i familjedaghem. Som
en konsekvens av detta beslöt nämnden då att ej tillåta
dubbelplacering samt hänvisa föräldrar som väljer ”Allmän
Förskola” för sina barn endast till förskola.
Efter det att propositionen om ”Allmän Förskola” togs av Regeringen framkom det vid interpellationsdebatten den 18
april 2001, mellan skolminister Ingegerd Wärnersson och
riksdagsledamot Gunilla Tjernberg, kritik mot att ”Allmän
Förskola” inte kan bedrivas i familjedaghem. De familjer
som från och med 1 januari 2003 väljer att ha sina barn hos
dagbarnvårdare får inte del av de 525 avgiftsfria timmarna
per år som reformen medför.
Ingegerd Wärnersson gav då följande besked (citat):
”Om en kommun vill reducera avgiften för de barn som enbart kommer att vara i familjedaghem och inte kommer att
vistas i förskola ska man också kunna göra detta”.
Anledningen till att Ingegerd Wärnersson uttalade detta är
att annars kan inte samtliga familjer utnyttja den förmån
som är tanken med ”Allmän Förskola”, från fyra-års ålder.
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Kf § 77 forts
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna föreslår
därför att de familjer som från och med 1 januari 2003
enbart väljer att ha sina barn i familjedaghem också ska
omfattas av de tre avgiftsfria timmarna per dag.”
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Anmälningar
Kf 2002-04-29, § 78
Dnr 2002.199
102
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen vari utvisas att
Ingvar Larsson, m, utsetts som ledamot efter Anders
Joelsson och Anita Johannesson, m, utsetts som ersättare
Dnr 2002.207
007
Granskningsrapport avseende granskning av tekniska
nämndens fastighetsunderhåll från revisionsgrupp 1
Årsredovisningarna för Hässleholms Industribyggnads AB,
AB Hässleholmsbyggen, Hässleholms Renhållare AB, Hässleholm Fjärrvärme AB, Hässleholms Vatten AB och Stiftelsen
Bjärnum-Hus har tillställts ledamöter och ersättare
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