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Westdahl, Mikael Koenen, Karl-Erik Almquist, Hans-Göran Hansson, Gunnel Persson, Eva
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Ersättare
Irene Nilsson, Leif Nilsson, Ingrid Nyman, Connie Asterman, Per Ingvar Önnevik, Christina
Hofvander, Göran Blomberg, Karin Nilsson, Rolf Tronäss, Anita Johannesson, Margaretha
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2002.287

101

Fråga angående handläggning av motioner
Kf 2002-05-27, § 79
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna fråga till kommunfullmäktiges ordförande Catharina Månsson:
”Handläggningen av motioner har trots många
påpekanden ej förbättrats. På grund av de orimligt långa
handläggningstiderna förhindras oppositionen att få sina
förslag prövade av fullmäktige. Detta oskick strider
givetvis mot demokratins grunder. Ett exempel är vår
motion angående kommunala väktare (2001-02-14),
vilken ännu ej ”kunnat” behandlas av tekniska nämnden
och förmodligen ej kommer till fullmäktige före höstens
val.
Anser du att handläggningstiderna för motioner är acceptabla?
Om svaret på första frågan är nej önskar jag besked på
vad du har gjort och vad du tänker göra för att komma till
rätta med missförhållandena?”
Ordföranden lämnar över ordförandeskapet till vice ordföranden Erik Thörn.
Ordföranden Catharina Månsson svarar på frågan.
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.
Ordförandeskapet återlämnas till ordföranden Catharina
Månsson.

Beslut till

Dnr 2002.289

101

Fråga angående kulturskola i Hässleholm
Kf 2002-05-27, § 80
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna fråga till barnoch utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson:
”Hur långt har BUN kommit i planeringen av rubricerade
kulturskola inför starten i höst?
Har BUN eller någon annan tagit beslut att planeringen
skall avbrytas?”
Willy Ohlsson besvarar frågan.
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.

Beslut till

Dnr 2002.293

101

Fråga angående mobbning på Jacobsskolan
Kf 2002-05-27, § 81
Nils Oscarsson medges ställa denna fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande:
”Det har framkommit att det förekommer mobbning på
Jacobsskolan i Hässleholm.
Därför vill jag nu ställa en enkel fråga till BUN
-

Har ni kännedom om detta?
I så fall vilka åtgärder har ni tänkt vidtaga?

Då mobbning idag skall bekämpas är det önskvärt att
BUN tillsammans med skolans ledning försöker lösa detta
omgående.”
Willy Ohlsson besvarar frågan.
Nils Oscarsson tackar för svaret.

Beslut till

Dnr 2002.180

042

Revisionsberättelse för år 2001
Kf 2002-05-27, § 82
Behandlingen av årsredovisningen inleds med ett
anförande av revisionens ordförande Gunnar Bengtsson.
Revisionen har avgett en revisionsberättelse vari
ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga
nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Beslut till

Dnr 2002.180

042

Ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet
Kf 2002-05-27, § 83
Revisionen har avgett en revisionsberättelse vari
ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen, övriga
nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Erik Thörn yrkar att kommunfullmäktige skall tillstyrka
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och
de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2001 års
verksamhet.
Ordföranden informerar om kommunallagens regler
beträffande redovisningsskyldighet och jäv. Hon anmäler
att hon själv p.g.a. jäv inte är behörig att delta i beslutet i
frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess
enskilda ledamöter. Hon redovisar och får godkänt att
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter först
varefter beslut tas beträffande övriga nämnder och deras
enskilda ledamöter.
Ordföranden lämnar över klubban till vice ordföranden
Erik Thörn som ställer proposition på ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter och finner
att ansvarsfrihet beviljas.
Erik Thörn återlämnar klubban till Catharina Månsson som
återinträder som ordförande.
Ordföranden ställer därefter proposition på ansvarsfrihet
för övriga nämnder och deras enskilda ledamöter och
finner att ansvarsfrihet beviljas.

Kf § 83 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för år 2001 för kommunstyrelsen
och dess enskilda ledamöter, samt
att bevilja ansvarsfrihet för år 2001 för övriga nämnder
och deras enskilda ledamöter.
Det antecknas att i beslutets olika delar deltar ej de
enskilda ledamöterna i de delar de är
redovisningsskyldiga till kommunen.

Beslut till

Dnr 2002.180

042

Årsredovisning 2001
Ks au 2002-03-20, § 75
Årsredovisning för år 2001 har upprättats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen för
ställningstagande,
att överlämna den till revisorerna, samt
att överlämna den till kommunfullmäktige.
______
Ks 2002-04-03, § 43
Bo-Anders Thornberg yrkar att på sidan 21 i årsredovisningen skall avsnittet under ”Balanskravet 2001”,
”Nedskrivning av kapitaltillskott till AB
Hässleholmsbyggen enligt undantagsmöjlighet +4,9 mkr”
tas bort.
I yrkandet instämmer Ingemar Gustavsson.
Bengt Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i
sin helhet.
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets
förslag utom Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
det bifallet.
Därefter ställer ordföranden beträffande Bo-Anders
Thornbergs yrkande proposition på dels bifall och dels
avslag på detsamma och finner det avslaget.
Votering begärs.

Ks § 43 forts
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja.
Den som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar
nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin,
Christer Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne
Elowson, Bo Hofvander, Hans Wendel och Bengt
Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Karin Axelsson, John Bruun, Ingemar Gustavsson och
Christer Caesar.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsredovisningen till revisorerna, samt
att överlämna den till kommunfullmäktige.
Moderaternas, kristdemokraternas och folkpartiets
ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.
______
Kf 2002-05-27, § 84
Erik Thörn yrkar att årsredovisningen skall läggas till
handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Beslut till
rev
kf

Dnr 2002.209

041

Balanskravet 2001
Ks au 2002-05-02, § 132
Det s.k. balanskravet i kommunallagen 8 kap 5§ skall tilllämpas fr.o.m. 2000.
Balanskravsresultatet är minus 35,1 mnkr. Detta skall
normalt sett regleras under de närmaste två åren. Kommunfullmäktige kan dock besluta att med hänsyn till synnerliga skäl avstå från en sådan reglering, om det kan
anses vara förenligt med god ekonomisk hushållning.
I årets resultat ingår nedskrivning av kapitaltillskott till AB
Hässleholmsbyggen på 40 mnkr. Denna betraktas som en
strukturåtgärd av sådan art att man kan avstå från resultatreglering med hänsyn till synnerliga skäl.
Nedskrivningen av bostadsbolagets förlustfastigheter har
skett för att bolaget i fortsättningen ska kunna klara
minst ett nollresultat. Förfarandet måste enligt
ekonomikontoret anses vara i enlighet med god
ekonomisk hushållning, eftersom bolagets revisorer
efterlyser nedskrivning av fastigheter. Fastigheterna 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. Bolaget har genom nedskrivningar
fått möjlighet att bli den katalysator för en utveckling av
bostadsmarknaden som kommunen har avsett. Med
hänvisning till dessa synnerliga skäl redovisas därför ett
justerat resultat på +4,9 mkr.

Ks au § 132 forts
Pär Palmgren yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels
avslag på ekonomikontorets förslag och finner det bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till synnerliga skäl avstå från att reglera
resultatet för år 2001.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2002-05-02, § 77
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på ärendet. Ingemar
Gustavsson instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels
avslag på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den
som stöder Bo-Anders Thornbergs avslagsyrkande röstar
nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, 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.

Ks § 77 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas
ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.
______
Kf 2002-05-27, § 85
På förslag från ordföranden har kommunfullmäktige vid
sammanträdets inledning beslutat att behandla ärende nr
14 ”Balanskravet 2001” i samband med ärende nr 2
”Årsredovisning 2001”.
Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren och Douglas Roth
yrkar i första hand bordläggning av ärendet och i andra
hand av-slag på det.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall
avgöras idag och dels om det skall bordläggas och finner
att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
bordlägga ärendet röstar nej.”
35 ja-röster och 25 nej-röster avges. 1 avstår från att
rösta.
(Se nedan ((bilaga kf § 85)).
Kommunfullmäktige §.85..............................................
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
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
Lars-Göran Wiberg, c
X
Kerstin Rittbo, fv
X

Lennart Westdahl, s
Mikael Koenen, fp
Karl-Erik Almquist, m
Hans-Göran Hansson, mp
Gunnel Persson, s
Eva Rensfelt, kd
Per-Åke Purk, v
Kerstin Andersson, c
Birgitta Tuvesson, m
Rune Stensby, s
Åke Sundkvist, m
Nils Oscarsson, fv
Inge Hallabro, kd
Agneta Hörberg, s
Bertil Johnsson, c
Willy Ohlsson, s

X

Jan Pettersson, s
Pär Palmgren, m
Lars Paulsson, c
Berith Pålsson, s
Stig Rålund, 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
Ingvar Larsson, m
Christer Caesar, kd
Göran Jönsson, c
Gilbert Grip, v
Lena Wallentheim, s
Johan Berglund, m
Börje Kajrup, s
Arne Elowson, c
Kristina Lind, kd
Gun Persson, s
Thord Johansson, fp
Bengt Troedsson, m
Barbro Fredman, s
Staffan Hammer, m, 2:e v
Erik Thörn, s, 1:e v ordf
Catharina Månsson, c, ordf
SUMMA TOTALT

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
35

25

1

Kf § 85 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet genom minoritetsbordläggning.
______

Beslut till
ek

Dnr 2001.569

059

Policy för miljöanpassad upphandling
Ks au 2002-04-03, § 90
Ekonomikontoret har tillsammans med miljökontoret reviderat den gällande policyn för miljöanpassad upphandling.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till policy för
miljöanpassad upphandling,
att upprättad policy ersätter nuvarande riktlinjer,
att infoga policyn som bilaga till kommunens gällande inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling, samt
att upprättad policy gäller fr.o.m. 2002-07-01.
______
Ks 2002-05-02, § 53
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-05-27, § 86
Thomas Rasmusson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kf § 86 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till policy för
miljöanpassad upphandling,
att upprättad policy skall ersätta nuvarande riktlinjer,
att infoga policyn som bilaga till kommunens gällande inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling, samt
att upprättad policy skall gälla fr.o.m. 2002-07-01.

Beslut till
ek
mf
kfs

Dnr 2002.178

003

Regler för betalkort
Ks au 2002-04-03, § 91
I anslutning till kommunens reglemente för Intern kontroll
har ett förslag till regler för användande av betal- och
bensinkort framtagits.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att antaga upprättade regler för användande av betalkort,
samt
att uppmana de kommunala bolagen att antaga och
tillämpa dessa regler i tillämpliga delar i sin verksamhet.
./. Bilaga
______
Ks 2002-05-02, § 54
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-05-27, § 87
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga upprättade regler för användande av betalkort,
samt

Kf § 87 forts
att uppmana de kommunala bolagen att antaga och
tillämpa dessa regler i tillämpliga delar i sin verksamhet.
./. Bilaga.(se nedan)
REGLER FÖR ANVÄNDANDE AV BETALKORT
Följande regler skall gälla för användandet av betal-/bensinkort i
kommunen.
Beslut angående kort
Förtroendevald eller anställd kan erhålla betal-/bensinkort efter
beslut enligt nedanstående:
-

För nämndsordförande beslutar vice ordförande
För nämnd-/styrelseledamöter beslutar respektive nämnds
ordförande
För förvaltningschef beslutar ordföranden i respektive nämnd
För övriga anställda beslutar respektive förvaltningschef

Beslutanderätten får inte delegeras.
Användande
Kommunens betalkort får endast användas för kommunens räkning i
tjänsten/vid uppdragets utövande.
Betalkort beställs från respektive förvaltning.
Betal-/bensinkort
Varje nämnd/förvaltning skall ha en förteckning över vilka betalkort
som finns i organisationen samt vilka som använder korten. Registret
skall uppdateras löpande och redovisas i samband med
årsredovisningen.
Innehavaren av betalkort är personligt ansvarig för detta.
När anställning upphör skall betalkortet lämnas tillbaka utan
dröjsmål.
Vid stöld av kort gäller de särskilda regler som resp. kortföretag
tillämpar.
Kollektiva kort bör undvikas. I de fall de förekommer måste det vara
möjligt att utläsa vem som gjort inköp med kortet.
Betalkort får ej användas för kontantuttag.
Momsen skall särredovisas på debiteringsnotan vid inköp med
betalkort.
Godkännande och attest
I de fall slip med påskrift inte finns utan kvittot/notan fungerar som
slip skall kortnumret framgå respektive kortinnehavarens påskrift
finnas på kvittot/notan.
I övrigt gäller antagna attestregler för kommunen.

Regler gällande betalkort för bensin, s k bensinkort
För s.k. bensinkort skall resp. förvaltning utfärda regler i samklang
med förvaltningens organisation.
Gemensamt är dock:
•

Kundnummer ska läggas upp hos resp. drivmedelsleverantör i
kommunen som även handhar statistik på total nivå för
kommunen samt på förvaltningsnivå.

•

Bensinkortet skall innehålla begränsningen att det gäller enbart
inköp av drivmedel och biltillbehör.
I övrigt föreslås nämnderna medtaga tillämpliga delar av
nedanstående:

•

För varje fordon skall ett unikt bensinkort finnas.
För Räddningstjänsten som har kollektiva kort skall reglerna
följas i tillämpliga delar.
Respektive fordonsparksansvarig ansvarar för beställning och
utdelning av bensinkort.
Registerhållning samt tillhandahållande av bensinkorten sker på
verksamhetsnivå varvid även anges vem/vilka som har rätt att
använda resp. kort eller, vid varje tillfälle kortet används ange
vem som använt det och till vilken bil.
Vid tankning med bensinkort skall anges: mätarställning,
registreringsnummer på bilen och namnteckning el. dyl. av den
som tankat.

Beslut till
Samtliga nämnder
kfs

Dnr 2002.141

005

Informationssäkerhetspolicy
Ks au 2002-04-03, § 94
För att Hässleholms kommun skall kunna ge medborgarna
den service som efterfrågas, krävs en effektiv och säker
behandling av information. Grunden för denna skall vara
de beslut som fattas av kommunfullmäktige och de lagar
och förordningar som styr kommunens verksamhet.
Med detta som grund har en policy upprättats som anger
målen för säkerheten i verksamheten och hur det
praktiskt skall kunna genomföras.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att upphäva den gällande ADB-säkerhetsplanen, samt
att anta upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy.
______
Ks 2002-05-02, § 57
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Kf 2002-05-27, § 88
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva den gällande ADB-säkerhetsplanen, samt
att anta upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy.

Beslut till
kfs
IT-avd

Dnr 2002.138

005

IT-strategi 2002
Ks au 2002-04-03, § 96
Parlamentariska arbetsgruppen avseende IT-frågor har
upprättat förslag till ny IT-strategi.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till IT-strategi 2002.
./. Bilaga
______
Ks 2002-05-02, § 59
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
./. Bilaga
______
Kf 2002-05-27, § 89
Lars-Ivar Ericson yrkar bifall till IT-strategin med
ändringen att det i punkt 10, tredje stycket, inte skall stå
”på sikt” utan ”snarast möjligt”. I detta instämmer
Thomas Rasmusson.
Christer Caesar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kf § 89 forts
Ordföranden ställer först proposition på dels
kommunstyrelsens förslag beträffande punkt 10 och dels
Lars-Ivar Ericsons ändringsyrkande beträffande punkt 10
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på IT-strategin i
övrigt och finner den bifallen.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till IT-strategi 2002.
./. Bilaga.
HÄSSLEHOLMS
KOMMUN

IT-strategi
20021. Inledning
Utvecklingen inom IT-området går mycket snabbt och erbjuder allt större
möjligheter till IT-stöd inom den kommunala verksamheten. Dessutom
sker en ny- och vidareutveckling mot effektivare och mer användarnära
IT-system.
Dagens moderna interaktiva system påverkar påtagligt individen och
organisationen. Införandet av ny teknik bör därför alltid utgå från en
helhetssyn på den kommunala verksamheten och i strategiska frågor
kombineras med åtgärder inom organisations- och personalutveckling.
Den snabba utvecklingen inom IT-området, liksom ökade krav på
kommunens effektivitet och service mot allmänheten, ställer krav på en
IT-strategi för Hässleholms kommun.
Kommunen har idag en teknisk plattform i form av förvaltningsvisa
lokala nätverk och ett gemensamt stamnät. I stamnätet finns
gemensamma tjänster som intranät, Internet, grupprogram etc.

2. Målsättning
Det övergripande målet för Hässleholms kommuns IT-verksamhet är
kommunal service av god kvalitet kan tillhandahållas till en rimlig
kostnad.
IT-stödet ska medverka till
• ett bättre resursutnyttjande, så att personella och ekonomiska resurser
kan frigöras,
• ett bättre planerings- och beslutsunderlag,
• decentralisering av befogenheter och beslut,
• att underlätta samarbetet över förvaltningsgränserna,
• en bra arbetsmiljö,
• en god kvalité på informationshanteringen,
• en hög driftsäkerhet samt
• att upprätthålla en hög servicenivå gentemot näringslivet och
allmänheten.

3. Ansvar och organisation
Varje nämnd och förvaltning är ansvarig för att arbetet inom IT-området
bedrivs effektivt och mot angivna mål.
Kommunstyrelsen ansvarar för
• samordning av IT-verksamheten,
• de förvaltningsövergripande systemen och
• system som är gemensamma för flera nämnder och förvaltningar.
För planering av verksamheten för kommunen som helhet och för ett
effektivt utnyttjande av investeringar krävs en gemensam ITorganisation.
Kommunens IT-verksamhet ska vara organiserad enligt följande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens AU
IT-styrgrupp

GIT-grupp

IT-grupp

Telefonigrupp
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IT-styrgruppen
består
av
IT-chefen
(sammankallande),
kommunsekreteraren
(sekreterare),
ekonomichefen,
kanslichefen,
personalchefen samt kart- och GIS-chefen. Gruppen kan vid behov utökas i
enskilda frågor. IT-chefen företräder IT-styrgruppen i Kommunstyrelsens
arbetsutskott.
IT-gruppen utgörs av IT-chefen (sammankallande), IT-sekreteraren och
den IT-ansvarige på respektive förvaltning. Gruppen ska vara ett forum för
samråd och informationsutbyte. Medlemmarna ska på eget initiativ ta upp
planer och projektförslag från förvaltningarna för diskussion och
samordning. Vid behov ska gruppen delta i ärendeberedning åt ITstyrgruppen.
GIT-gruppen utgörs av kart- och GIS-chefen (sammankallande) och en
representant från vardera stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, barnoch utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten och miljökontoret. Gruppen
ska vara ett forum för samråd och informationsutbyte inom området
geografisk informationsteknik. Medlemmarna ska på eget initiativ ta upp
planer och projektförslag från förvaltningarna för diskussion och
samordning. Gruppens sammansättning kan förändras vid behov.
Telefonigruppen utgörs av IT-chefen (sammankallande) och den
telefoniansvarige på respektive förvaltning. Gruppen ska vara ett forum för
samråd och informationsutbyte inom telefoniområdet.

4. Uppgifter
Kommunfullmäktige
•
•

Fastställer en IT-strategi.
Fastställer en Informationssäkerhetspolicy.

Kommunstyrelsen
•

Fastställer en IT-plan inom ramen för gällande IT-strategi. IT-planen
revideras årligen.
Fastställer en Informationssäkerhetshandbok inom ramen för gällande
Informationssäkerhetspolicy.

•

Kommunstyrelsen genom sitt arbetsutskott
•
•

Ansvarar för samordning av kommunens IT-verksamhet.
Utfärdar bindande anvisningar angående val av viss standard, teknik,
produkt eller leverantör inom IT-området.

IT-styrgruppen
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Följer utvecklingen inom IT-området och föreslår för kommunen
lämpliga åtgärder i avsikt att på såväl kort som lång sikt anpassa ITverksamheten.
Följer marknaden avseende utrustning, programvaror och tjänster inom
IT-området.
Följer IT-utvecklingen inom andra kommuner, landsting och stat.
Initierar
och
planerar
förvaltningsövergripande,
förvaltningsgemensamma och stora förvaltningsinterna projekt.
Upprättar IT-strategi och IT-plan.
Upprättar
Informationssäkerhetspolicy
och
Informationssäkerhetshandbok.
Bevakar att IT-verksamheten beaktas i kommunens lednings- och
informationsplaner.
Tar fram anvisningar angående val av viss teknik, produkt eller
leverantör som kan motiveras av samordningsskäl.
Bevakar att beslutade strategier och planer följs.
Bistår förvaltningar och förtroendevalda med beslutsunderlag i ITärenden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT-chefen
•
•
•

Bereder och föredrar ärenden i IT-styrgruppen.
Företräder IT-styrgruppen i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bistår förvaltningar och förtroendevalda med beslutsunderlag i ITärenden.
Samordnar och medverkar vid framtagning av kravspecifikationer inför
upphandlingar av utrustning, programvara och tjänster inom ITområdet.
Leder arbetet i IT-gruppen och telefonigruppen.
Svarar för generell IT-utbildning för IT-ansvariga.
Bistår förvaltningarna vid problem med utrustning och programvara.
Godkänner smärre avvikelser från gällande IT-plan för
försöksverksamhet eller liknande.

•
•
•
•
•

Kart- och GIS-chefen
•
•

Bereder och föredrar GIT-ärenden i IT-styrgruppen.
Samordnar och medverkar vid framtagning av kravspecifikationer inför
upphandlingar av utrustning, programvara och tjänster inom GITområdet.
• Leder arbetet i GIT-gruppen.
IT-ansvarig
•
•
•
•
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Svarar för generell IT-utbildning och informationsspridning inom
förvaltningen.

•

Telefoniansvarig
•
•
•

Är förvaltningens kontaktperson gentemot IT-chefen i telefonifrågor.
Representerar förvaltningen i telefonigruppen.
Svarar för generell telefoniutbildning och informationsspridning inom
förvaltningen.

5. Inriktning
Generellt
Ökad användning av IT i verksamheten innebär i regel förändrade
arbetsrutiner. Detta kan i sin tur innebära att de anställdas arbetssituation
förändras.
Ett IT-system fungerar som regel bäst om det utvecklas utifrån
verksamhetens behov och om utvecklingen sker med aktiv medverkan från
användarna. Då ges också möjlighet för de anställda att effektivt använda
systemets information i sitt arbete och därmed att utveckla sin
yrkeskompetens.
Innan nya IT-system/-stöd anskaffas/driftsätts ska en analys av
informationsbehovet genomföras och beslut fattas om principerna för hur
detta ska tillgodoses.
För att kunna bedöma effekterna av en föreslagen förändring och prioritera
olika investeringsförslag ska för varje förslag finnas en kravspecifikation
och en effektbedömning. Den senare ska även kunna användas vid
uppföljning av genomförda investeringar.
Prioriteringsgrunder som bör beaktas är i första hand minskade kostnader,
ökade intäkter, ett bättre resursutnyttjande, högre servicegrad samt ett bättre
beslutsunderlag.
Information
Förtroendevalda, personal och allmänhet ska fortlöpande informeras om
kommunens IT-verksamhet. Informationsansvaret i detta hänseende åvilar
Kommunstyrelsen.
Arbetsmiljö
Utformning av arbetsmiljön bör ske under beaktande av gällande
föreskrifter och i nära samarbete med företagshälsovården.
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Gränssnittet mellan människa och maskin ska studeras löpande, i syfte att
kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.

6. Utbildning
Utbildning inom IT-området ska planeras och organiseras på ett sådant sätt
att de anställda utbildas i samband med att nya rutiner driftsätts.
Anställda och förtroendevalda ska beredas möjlighet att delta i den
utbildning som anordnas.
Systemspecifik utbildning ska ges till användarna av respektive system.
En eller flera anställda inom en förvaltning eller på ett arbetsställe ska ges
fördjupad utbildning i sådan omfattning som behövs för att verksamheten
ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Kommunledningskontorets IT-avdelning biträder förvaltningarna vid
samordning, planering och genomförande av utbildning, varvid i första hand
kommunens egna resurser ska utnyttjas.

7. Teknisk strategi
Kommunens olika verksamheter kräver stor anpassningsbarhet hos den
utrustning som ska fungera i ett gemensamt informationssystem.
Utrustningen ska fungera dels i system med bara en eller ett fåtal
arbetsplatser, dels i större system med ett stort antal arbetsplatser, olika
periferienheter samt utrustning för datakommunikation. Systemen ska enkelt
kunna byggas ut, utan betydande maskinvaruändringar och med i allt
väsentligt oförändrad programvara. Utrustningen ska dessutom uppfylla
högt ställda ergonomiska krav. För att säkerställa hög driftsäkerhet ska
fabrikat väljas vartill snabb, god och långsiktig service kan garanteras.
Vad som sagts om den tekniska utrustningen gäller också för
programvarorna. Tillgång till snabb och sakkunnig information, utbildning
och programrevidering ska säkerställas vid upphandling av programvaror.
Drift och utveckling av system ska ske flexibelt och valet av driftform och
utvecklingsform i första hand bedömas efter gjorda effektkalkyler för
kommunen som helhet.
Betydande inköp av utrustning och programvara samt alla inköp av externa
tjänster för kommunens IT-verksamhet ska samordnas och utvärderas av ITstyrgruppen.
Kommunen ska eftersträva en enhetlig miljö, med så få system och
leverantörer som är praktiskt möjligt, för att få enkel och effektiv service.
Justering
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Samverkan ska ske dels mellan olika typer av applikationsprogram och
maskinvara, dels över förvaltningsgränserna.

8. Informationssäkerhet
Varje användare av IT-systemet är skyldig att följa de lagar och
förordningar som gäller. Som komplement till dessa måste behovet av
lokala säkerhetsåtgärder samt krav på sekretess och personlig integritet
analyseras och riskerna bedömas.
Installation av utrustning och programvara får inte äventyra säkerheten i
andra delar av kommunens IT-system.
En policy och en handbok med regler och anvisningar för hantering av
informationssäkerhetsfrågor ska finnas.

9. Bredband
Det är viktigt att en bredbandsinfrastruktur byggs ut inom Hässleholms
kommun. Utbyggnaden måste ske på ett effektivt och strukturerat sätt, med
beaktande av nuvarande såväl som framtida behov av effektiva
kommunikationslösningar med hög kapacitet och hög kvalitet.
Hässleholms kommun avser för närvarande inte att engagera sig i
infrastrukturen såsom ägare, driftansvarig eller som tjänsteleverantör.
Kommunen ska positivt medverka till att olika aktörer kan nedlägga nät
eller på annat sätt bygga en IT-infrastruktur. För upplåtelse av kommunal
allmän platsmark ska markavtal och MBK-avtal tecknas. För kommunal
kvartersmark och mark utanför detaljplan ska servituts- eller ledningsrättsavtal tecknas.
Hässleholms kommun ska verka för
• att en snabb utbyggnad av ett kommunnät kommer till stånd.
Befolkningstätheten ska vara avgörande för i vilken turordning
utbyggnaden av olika områden ska ske. Först ska ett nät byggas i
Hässleholm. Därefter ska utbyggnaden fortsätta i kransorterna Bjärnum,
Hästveda, Sösdala, Vinslöv, Vittsjö och Tyringe, följt av övriga tätorter
och landsbygdsområdena.
• att alla företag, organisationer och hushåll inom Hässleholms kommun
ska erbjudas en anslutning till kommunnätet.
• att alla kunder får tillgång till ett stort och allsidigt utbud av tjänster från
flera olika operatörer.
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Hässleholms kommun ska upprätthålla en beredskap ifall marknadens
aktörer inte lyckas uppfylla målet om full täckning inom kommunen, en
rimlig utbyggnadshastighet och ett brett tjänsteutbud med hög kvalitet och
en konkurrenskraftig prissättning.
I samband med att kommunen (genom Tekniska kontoret) tar ställning till
erforderligt gjord ansökan om grävningstillstånd ska en bedömning göras
avseende krav på samförläggning av extra tomrör åt kommunen. Samråd ska
ske med IT-styrgruppen. Samma prövning ska ske inför grävningsarbeten
som ansöks av privata entreprenörer/bolag, kommunens bolag och
kommunen själv. Ett grävningstillstånd kan därvid komma att villkoras med
samförläggning av tomrör. Vid samförläggning ska skriftligt avtal om extra
kostnader för utförande, materiel, inmätning m m ingås.
Genom att utnyttja egna tomrör och genom att tidigarelägga egna
investeringar i infrastruktur för tele- och datakommunikation ska
Hässleholms kommun vara beredd att påverka marknaden att nå upp till
målen.

10. e-demokrati
Hässleholms kommun ska utnyttja IT för att effektivisera det politiska
arbetet och för att öka engagemanget bland kommunens invånare för
politiska frågor.
Presidierna i samtliga nämnder ska på sikt utrustas med personliga datorer.
Sammanträdeshandlingar ska på sikt distribueras elektroniskt i största
möjliga utsträckning.
Internet ska utnyttjas i demokratiseringsarbetet för att skapa en mötesplats,
FörtroendeNET, där politiker kan diskutera aktuella frågor med varandra
(partigrupper, nämnder etc) och med kommuninvånarna.

Beslut till
kfs
IT-avd
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Dnr 2002-140

005

Upphandling av FörtroendeNET
Ks au 2002-04-03, § 98
Ett flertal motioner till kommunfullmäktige och diskussioner
i den parlamentariska IT-gruppen har aktualiserat frågor
kring informationshantering och kommunikation mellan förtroendevalda och allmänheten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningskontoret att upphandla och
installera ett konferenssystem (FörtroendeNET) samt att
ställa erforderliga medel till förvaltningens förfogande.
______
Ks 2002-05-02, § 61
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag, samt
att finansiera FörtroendeNet 2002 med 378 000 kronor ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.
______
Kf 2002-05-27, § 90
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att upphandla och
installera ett konferenssystem (FörtroendeNET), samt
att finansiera FörtroendeNet 2002 med 378 000 kronor ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.
Beslut till
klk
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Dnr 2002.169

045

Borgen för Hässleholms Industribyggnads AB:s byggnation i
kv Donatorn
Ks au 2002-04-03, § 100
Kommunfullmäktige beslöt 2002-01-28, § 10 bl.a. att bemyndiga kommunstyrelsen att lämna Hässleholms Industribyggnads AB en hyresgaranti för projektet Norra Station.
Efter kontakter med kreditgivare konstateras att hyresgaranti ej godkänns som säkerhet för bolagets lån. Hässleholms Industribyggnads AB begär därför kommunal borgen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ingå borgen såsom för egen skuld för Hässleholms Industribyggnads AB:s lån å högst 100 mkr avseende byggnation inom kv Donatorn (projekt Norra Station), samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar.
______
Ks 2002-05-02, § 62
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-05-27, § 91
Torsten Ising yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Karl-Erik Almquist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med tillägget att borgensåtagandet gäller endast så länge
Hässleholms Industribyggnads AB äger fastigheten.
Bengt Andersson yrkar bifall till Karl-Erik Almquists yrkande.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på kommunstyrelsens förslag och finner förslaget bifallet.
Därefter ställer ordföranden proposition på dels bifall och
dels avslag på Karl-Erik Almquists tilläggsyrkande och finner
det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ingå borgen såsom för egen skuld för Hässleholms Industribyggnads AB:s lån å högst 100 mnkr avseende byggnation inom kv Donatorn (projekt Norra Station), samt
att borgensåtagandet gäller endast så länge Hässleholms
Industribyggnads AB äger fastigheten, samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar.

Beslut till
Hibab
ek
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Dnr 2002.158

252

Angående förvärv av fastigheten Hässleholm Vittsjö 2:8
Ks au 2002-04-03, § 105
Kommunens markreserv avseende detaljplanelagd kvartersmark för verksamheter inom Vittsjö tätort omfattar 2-3
ha.
Rubricerade fastighet har varit föremål för försäljning genom anbud.
Efter översiktlig markundersökning, bedöms delar av fastigheten ha sådan grund att byggnation för verksamhet är
möjlig.
För fastigheten gäller följande:
Area:
36 ha varav skog 24 ha, åker 10 ha,
övrig mark 2 ha
Taxeringsvärde:
1 362 000 kronor (2001) varav
byggnadsvärde 317 000 kronor
Belägenhet:
500 m söder Vittsjö Södra Ind.omr.
Pris:
1 910 000 kronor
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt mellan Signe Schalin och Hässleholms kommun varigenom kommunen för en köpeskilling
om 1 910 000 kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor
förvärvar fastigheten Hässleholm Vittsjö 2:8,
att finansiera förvärvet genom kontot för inköp av fastigheter, projekt 62 500 (ansvar 21),
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Ks au § 105 forts
att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar, samt
att uppdraga åt byggnadsnämnden att snarast påbörja detaljplan för verksamheter inom området.
______
Ks 2002-05-02, § 67
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-05-27, § 92
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt mellan Signe Schalin och Hässleholms kommun varigenom kommunen för en köpeskilling
om 1 910 000 kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor
förvärvar fastigheten Hässleholm Vittsjö 2:8,
att finansiera förvärvet genom kontot för inköp av fastigheter, projekt 62 500 (ansvar 21),
att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar, samt
att uppdraga åt byggnadsnämnden att snarast påbörja detaljplan för verksamheter inom området.

Beslut till
Explavd+avtal
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Dnr 2000.570

101

Motion angående lokal Diskrimineringsombudsman
Kf 2000-12-18, § 197
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
mp, remitterats till kommunstyrelsen och socialnämnden:
”Vi finner mycket positivt i att Hässleholms kommun har blivit ett mångkulturellt samhälle där erfarenheter, idéer och
livsmönster från så gott som hela världen möts.
Men, trots den glädjen så oroar vi miljöpartister oss över att
nya Hässleholmare, och även gamla, diskrimineras när det
gäller att komma in på arbetsmarknaden; diskrimineras när
det gäller att hitta någonstans att bo; när det gäller att
starta företag och skaffa de banklån som kan behövas i
samband med detta. Men värst av allt. Framtidstron och
framtidshoppet för dessa Hässleholmare vissnar. Otryggheten tar överhand.
Vart femte företag som startas i Sverige startas och drivs av
invandrare. Trots att de ofta utsätts för strukturell diskriminering. Invandrare har bl.a. det svårare att få ”Starta eget
bidrag” och banklån. Invandrarföretagandet står trots detta
för en betydande del av tillväxten av små- och medelstora
företag. Det är bara att vandra en runda i Hässleholm så inser man detta.
Alla människor har rätt att på lika villkor delta i samhällsgemenskapen. I praktiken är det inte så idag. Diskriminering på grund av kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder förekommer ofta i vårt samhälle. Det
kan handla om att människor nekas anställning, bostadskontrakt, inträde på restaurang, lån på banken etc. Detta är
inte bra!
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Kf § 197 forts
Vi anser att all diskriminering måste motverkas. Diskriminering är
inte värdigt ett civiliserat samhälle. Vi miljöpartister har tidigare
motionerat angående antidiskrimineringsklausuler i den
kommunala upphandlingen. Vi tror fortfarande att detta är bra.
Nu föreslår vi att Hässleholms kommun ska tillsätta en lokal
Diskrimineringsombudsman (DO) som ska bevaka medborgarnas
rättigheter och motverka diskriminering. Hit vänder man sig om
man känner sig diskriminerad. Här får man stöd och hjälp när
man känner sig förfördelad när man söker bostad eller lån. Här
söker man stöd när den kommunala praktiken gång efter annan
inte leder till anställning. Hit vänder man sig om den kommunala
omsorgen slukar en för stor del av inkomsten etc.
En lokal DO har också fördelen att människor kan besöka
henne/honom personligen, vilket sänker tröskeln för att vända sig
till densamma. En lokal DO kan bli ett viktigt stöd för många, och
flytta fram positionerna i Hässleholms antidiskrimineringsarbete.
Med anledning av ovanstående föreslår Miljöpartiet de Gröna att
Hässleholms kommun snarast tillsätter en lokal Diskrimineringsombudsman.”
______
Ks au 2002-01-09, § 16
Socialnämnden föreslår i yttrande att frågan om inrättande av
diskrimineringsombudsman ska överlämnas till gruppen som arbetar med att ta fram en integrationsplan för Hässleholms kommun.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till vad socialnämnden anfört, anse motionen
vara besvarad.

______
Ks au 2002-04-03, § 108
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
Justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sid
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Ks 2002-05-02, § 69
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-05-27, § 93
Thomas Rasmusson tackar för handläggningen och yrkar
återremiss av ärendet och i andra hand bifall till motionen.
Detsamma yrkar Per-Åke Purk.
Mikael Koenen yrkar återremiss av ärendet liksom Bengt
Andersson och Lars Olsson.
Ordföranden ställer först 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

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-27
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Dnr 2002.33

024

Justering av bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda
Ks au 2002-04-17, § 119
Kommunfullmäktige har 2002-02-25 antagit rubricerade bestämmelser. Bestämmelserna behöver justeras samt förtydligas.
I § 2 anges vilka förrättningar som är ersättningsberättigade. Under § 2 a) bör intagas även sammanträden med
kommunalt bolag. Stadgandet bör ha följande lydelse:
”a) sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
styrelse för kommunalt aktiebolag.”
Under § 5 ***anges att vad gäller Hässleholms Industribyggnads AB att ledamot och ersättare har rätt till månadsarvode. Detta skall rätteligen vara att ledamot har rätt till
sådant arvode medan ersättare skall erhålla förrättningsarvode enligt § 8. Stadgandet bör ha följande lydelse:
”*** Ledamot, som inte är ordförande eller vice ordförande i
styrelsen, har rätt till månadsarvode med 1,9 % av grundbeloppet.”
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga av kommunledningskontoret föreslagen ändrad
lydelse av §2 a) samt §5***.
______

Justering
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Ks 2002-05-02, § 71
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-05-27, § 94
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga av kommunledningskontoret föreslagen ändrad
lydelse av §2 a) samt §5***.

Beslut till
kfs
HIBAB

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-05-27

18

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.”
______
Ks au 2002-04-17, § 121
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 48/2002 svarat
på motionen i positiv anda.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad
barn- och utbildningsnämnden anfört i § 48/2002.
______

Justering

CM

ET

MA

RG
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Ks 2002-05-02, § 72
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad
barn- och utbildningsnämnden anfört i § 48/2002.
______
Kf 2002-05-27, § 95
Lars-Ivar Ericson tackar för svaret på motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad
barn- och utbildningsnämnden anfört i § 48/2002.

Beslut till
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Utdraget bestyrkes
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2002-05-27
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Dnr 2002.210

041

Ekonomiska mål
Ks au 2002-05-02, § 131
Med hänvisning till kommunallagens krav på ekonomisk balans och för att ha en hållbar ekonomi har ekonomikontoret
upprättat ett förslag till ekonomiska mål.
Årets resultat 2003 skall vara 0,5% av skatteintäkterna och
generella statsbidrag. Denna procentsats skall successivt
öka med 0,5% per år fram till 2006. Investeringsvolymen
får inte överstiga summan av årets avskrivningar och årets
resultat.
Pär Palmgren yrkar återremiss på ärendet.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall
återremitteras eller avgöras idag och finner att det skall avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på förslaget och finner det
bifallet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ovanstående ekonomiska mål.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2002-05-02, § 76
Bo-Anders Thornberg yrkar att årets resultat 2003 skall vara
1,0% av skatteintäkterna och generella statsbidrag och
2004 skall vara 2,0%. Ingemar Gustavsson instämmer i yrkandet.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ks § 76 forts
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, 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 föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders Thornbergs yrkande.
______
Kf 2002-05-27, § 96
Bengt Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
detta instämmer Thomas Rasmusson, Hans Wendel och Lars
Olsson.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att årets resultat 2003 skall vara 1,0%
av skatteintäkterna och generella statsbidrag och 2004 års
resultat skall vara 2,0%. I detta instämmer Lars Lindbeck
och Ingemar Gustavsson.
Justering
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Kf § 96 forts
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ovanstående ekonomiska mål.
Moderaternas, folkpartiets, folkets väls och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.

Beslut till
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Justering

CM

ET

MA

RG
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Dnr 2002.211

042

Tidplan för budgetarbetet inför budget 2003 och flerårsplan
2004-2005 samt ekonomiska mål
Ks 2002-05-02, § 78
I Komrevs revisionsrapport ”Granskning av budgetprocessen” framgår synpunkten ”Då processen kring budgeten är
mycket viktig för styrningen i kommunen och då kommunfullmäktige är den som fastställer budgeten bör kommunfullmäktige också fastställa tidplan för budgetarbetet.”
Med hänvisning till denna synpunkt har ekonomikontoret
upprättat en tidplan för budgetarbetet inför budget 2003
och flerårsplan 2004-2005.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa tidplan enligt bilaga markerat med *.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa resterande dagar i bilagan.
./. Bilaga
______
Kf 2002-05-27, § 97
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa tidplan enligt bilaga markerat med *.

Beslut till
Ek
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Dnr 2002.214

107

Ändringar i bolagsordningarna
Ks au 2002-05-02, § 139
Fråga har uppkommit om ändring och komplettering av bolagsordningar beträffande allmänna handlingars offentlighet.
I bolagsordningen för AB Hässleholmsbyggen finns en text
intagen angående allmänna handlingar. Den föreslås ändras
så att beslut om vägran att utlämna allmän handling fattas
av verkställande direktören.
Beträffande övriga bolag föreslås att följande text intages i
bolagsordningen för respektive bolag under angiven § varvid
efterkommande § ges nytt nummer:
Hässleholms Vatten AB
§ 17
Hässleholm Fjärrvärme AB
§ 16
Hässleholms Industribyggnads AB § 16
Hässleholms Renhållare AB
§ 17
”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i sekretesslagen.
Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören.”
I bolagsordningen för AB Hässleholmsbyggen föreslås följande text ingå:
”I bolagets bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.”
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Ks au § 139 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anmoda respektive bolag att fastställa bolagsordning
med angiven ny text beträffande utlämnande av allmän
handling.
______
Ks 2002-05-02, § 79
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-05-27, § 98
Bengt Andersson yrkar att kommunfullmäktige godkänner
ändringarna i bolagsordningarna.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner det bifallet.
Därefter ställer hon proposition på Bengt Anderssons
tilläggsyrkande och finner det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bolagsordningarna, samt
att anmoda respektive bolag att fastställa bolagsordning
med angiven ny text beträffande utlämnande av allmän
handling.

Beslut till
Kfs – ändra samtliga bolagsordn.
Samtliga bolag+ny bolagsordn.
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Dnr 2002.217

101

Lista över obesvarade motioner
Ks au 2002-05-02, § 147
Kommunstyrelsen skall årligen till kommunfullmäktige anmäla de motioner som ej ännu slutbehandlats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
______
Ks 2002-05-02, § 80
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att lägga förteckningen till handlingarna, samt
att framhålla för nämnderna att motioner skall besvaras
skyndsamt.
______
Kf 2002-05-27, § 99
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna, samt
att framhålla för nämnderna att motioner skall besvaras
skyndsamt.

Beslut till
Samtliga nämnder
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Dnr 2002.248

102

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.
______
Kf 2002-05-27, § 100
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i valberedningen utse Karl-Erik Almquist, m,
Kärnmakaregatan 29, 281 51 Hässleholm.

Beslut till
K-E A
Valberedn
Pk
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Dnr 2002.315

102

Val av ledamot i byggnadsnämnden
Kf 2002-05-27, § 101
Rune Olofsson har avlidit.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot utse Urban Widmark, m, Magnetvägen
19, 281 52 Hässleholm.
att bordlägga valet av ersättare.
______

Beslut till
UW
BN
Pk
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Dnr 2002.316

Val av huvudman i Röke sockens sparbank
Kf 2002-05-27, § 102
Rune Olofsson har avlidit.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet.
______
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Dnr 2002.290

101

Interpellation angående barn- och utbildningsnämndens
handläggningsrutiner
Kf 2002-05-27, § 103
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna interpellation till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson:
”Anser du det demokratiskt korrekt att inte behandla oppositionens motioner för att i stället ”stjäla” deras förslag och
basunera ut dem som dina egna snilleblixtar?”

Beslut till
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Dnr 2002.246
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Motion angående fysisk aktivitet i skolan
Kf 2002-05-27, § 104
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericson remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Genom massmedia nås vi av alarmerande rapporter om att
våra skolelevers hälsa försämrats. Övervikt bland barn blir
ett allt större problem. Diabetes och andra följdsjukdomar
ökar. Flera kommuner vidtar åtgärder för att det skall bli
mer idrott i skolan. I en Karlshamnsskola har startats projektet ”Mer rörelse i skolan” som bland annat innebär att
idrottsföreningar hjälps åt att aktivera eleverna. I Kristianstad har försöket med speciella idrottsklasser på Väskolan
slagit väl ut. Det har visat sig att inlärningen går bättre när
man är i fysiskt trim. Genom rörlig och allsidig träning stimuleras eleverna till en aktiv fritid. Genom Bunkefloprojektet i Malmö med obligatorisk idrott och hälsa på schemat
varje dag stärks elevernas hälsa och självförtroende.
Hälsobefrämjande skolor kommer att minska samhällets
kostnader för sjukvård och befrämja undervisningen i de
teoretiska ämnena.
Hässleholms kommun bör som ”miljökommun” uppmärksamma vikten av ökade tillfällen till fysisk aktivitet i skolorna och jag föreslår att BUN får i uppdrag att utfärda direktiv för hur lärare och elever tillsammans kan verka för ett
sundare liv i skolmiljön.”
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Dnr 2002.287
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Motion angående lekplatser
Kf 2002-05-27, § 105
Anmäles att en så lydande motion av Rolf Delcomyn,
Lennart Westdahl, Lena Wallentheim och Rune Stensby remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Tekniska kontoret valde efter det man tagit del av EU-normerna för säkerhetsutformningen av allmänna lekplatser,
att ta bort hela eller delar av lekplatser. Detta har upprört
många invånare i vår kommun, då inte minst våra barn.
Vissa av dessa lekplatser var mycket välbesökta och populära hos barn och föräldrar. En del lekplatser hade tillkommit på ideéll väg där föräldrar och barn har hjälpts åt att
bygga ”sin” lekplats. Besvikelsen blev naturligtvis stor bland
barn och föräldrar när tekniska kontorets personal dök upp
och rev hela eller delar av områdets eller skolans lekplats.
Därför föreslår vi att lekplatserna återställs snarast.”
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Anmälningar
Kf 2002-05-27, § 106
Dnr 2002.240
111
Beslut från länsstyrelsen angående fördelning av valkretsmandat i kommunfullmäktigval
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