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Ersättare
Agneta Hörberg, Irene Nilsson, Leif Nilsson, Ingrid Nyman, Börje Kajrup, Connie Asterman, Per
Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Karin Nilsson, Rolf Tronäss, Ann Bodelsson, Lars-Göran Wiberg, Gösta Johansson, Bertil Nilsson, Sven-Erik Andersson, Margaretha Lindquist, Lennart
Odgaard, Christer Jönsson, Gilbert Grip och Per-Gunnar Andersson.
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Dnr 2002.408

101

Fråga angående allergi bland grundskoleeleverna
Kf 2002-08-26, § 125
Kerstin Rittbo ställer denna fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Willy Ohlsson:
”40 % av grundskoleeleverna har någon form av allergi och
mer än 8 % har astma.
Vad tänker BUN göra och vad är redan gjort för att förebygga så att inte fler drabbas?”
Hans-Göran Hansson yrkar att frågan skall avvisas.
Ordföranden ställer proposition på om frågan får ställas eller
skall avvisas och finner att den får ställas.
Willy Ohlsson besvarar frågan.
Kerstin Rittbo tackar för svaret.

Beslut till

Justering
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Dnr 2002.433

101

Fråga angående kommunal borgen för privat restaurangverksamhet (Raka Spåret Vittsjö)
Kf 2002-08-26, § 126
Torsten Ising medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Kommunal borgen för privat restaurangverksamhet (Raka
Spåret Vittsjö). Av en tidningsartikel framgick nyligen att
Hässleholms Industribyggnads AB ställt säkerhet (borgen)
på 2.500.00:- kronor för ”Raka Spårets” fastighet i Vittsjö.
Beslutet torde strida mot kommunfullmäktiges beslut att
kommunen och dess bolag ej får teckna borgen för andra än
helägda kommunala bolag.
Stämmer tidningsuppgifterna?
Anser du det vara korrekt att stödja enskild näringsidkare
med ekonomiska garantier?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Torsten Ising tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2002.431

101

Fråga angående värdeutvecklingen för Hässleholms kommuns anställdas pensionspengar
Kf 2002-08-26, § 127
Per-Åke Purk medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Den 19 augusti 2002 fick vi via Sveriges Radio – Ekot, information om att värdet på AP-fondernas aktier har sjunkit
drastiskt. Sedan årsskiftet har det allmänna pensionssystemet förlorat runt 80 miljarder kronor på börsen.
Hässleholms kommun har placerat anställdas pensionspengar dels i säkra s.k. räntebärande papper och dels i aktier.
Jag vill nu att du redogör för hur värdeutvecklingen varit för
de olika placeringsalternativen i relation till insatta medel?
Jag vill också veta hur aktieportföljen utvecklats sedan årsskiftet?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Per-Åke Purk tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2002.437

101

Fråga angående inventarier i Hästveda station, restaurang
Stinsen
Kf 2002-08-26, § 128
Bo-Anders Thornberg medges ställa denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Karl-Erik Almquist frågade dig i kommunfullmäktige för något år sedan om inventarierna i Hästveda station överlåtits
till Hästveda Hembygdsförening. Du svarade att inventarierna ej ingick i överlåtelsen och lovade att återkomma med en
redovisning av kostnaderna för inventarierna samt ett förslag till eventuell försäljning eller uthyrning.
Eftersom svaret har dröjt har jag vid ett KS AU-sammanträde för några veckor sedan ånyo väckt frågan. Jag har
även utan framgång sökt svar på frågan hos några ledande
tjänstemän.
Jag önskar därför svar på följande:
1. Vem äger rubricerade inventarier och vad har de kostat
Hässleholms kommun i inköp.
2. Skall inventarierna säljas eller hyras ut till Hembygdsföreningen.”
Bengt Andersson besvarar frågan
Bo-Anders Thornberg tackar för svaret.

Beslut till
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Dnr 2002.135

101

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.
Justering
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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!”
______
Ks au 2002-05-22, § 178
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
Ks 2002-06-12, § 98
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 129
Lars Olsson yrkar att gruppen som skall ta fram modell för
Finjasjöns hydrologi får i uppdrag att, utöver bedömningar
om framtida byggnation, även införskaffa kunskap om
klimatförändringarnas påverkan, samt att motionen därmed
skall anses besvarad.
Per-Åke Purk och Thomas Rasmusson yrkar bifall till Lars
Olssons yrkande.
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Kf § 129 forts
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Lars Olssons yrkande och finner Lars
Olssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att gruppen som skall ta fram modell för Finjasjöns hydrologi får i uppdrag att, utöver bedömningar om framtida
byggnation, även införskaffa kunskap om klimatförändringarnas påverkan, samt
att motionen därmed anses besvarad.
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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.
Justering

CM

TI

IL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-26

Sid

11

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.”
______
Ks au 2002-05-22, § 179
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med upprättande av budget för år 2003 samt flerårsplan pröva frågan
om en tidigareläggning och finansiering av tillbyggnaden,
samt
att motionen med detta uppdrag skall anses besvarad.
______
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Ks 2002-06-12, § 99
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 130
Robin Gustavsson tackar för behandlingen av motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med upprättande av budget för år 2003 samt flerårsplan pröva frågan
om en tidigareläggning och finansiering av tillbyggnaden,
samt
att motionen med detta uppdrag skall anses besvarad.

Beslut till
Ek
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Dnr 2002.344

Budgetuppföljning per 2002-04-30
Kf 2002-08-26, § 131
Budgetuppföljning per 2002-04-30 har upprättats.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga uppföljningen till handlingarna.

Beslut till

Justering

CM

TI

IL

Utdraget bestyrkes

042

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-26

14

Dnr 2001.470

875

Bjärnums Fornminnesförening angående utbyggnad av
Bjärnums museum
Ks au 2002-02-06, § 45
I budget för år 2002 har 2 100 000 kronor reserverats i tekniska nämndens investeringsbudget för utbyggnad av Bjärnums museum. Det har förutsatts att samma belopp skall
erhållas genom statsbidrag. Förutsättningarna att inom de
närmaste åren få ett sådant statsbidrag tycks inte finnas.
Fornminnesföreningen i Bjärnum föreslår nu att finansiering
utöver kommunens andel ska ske genom att föreningen
upptar ett lån å 2 mkr, vilket ska amorteras av kommunen
med 400 000 kronor per år. Snapphanebygdens stiftelse har
uttalat att den har för avsikt att årligen ge Fornminnesföreningen ett bidrag om 250 000 kronor för museets förverkligande.
Med hänsyn till det stora åtagandet från kommunens sida
måste, innan slutlig ställning tas till förslaget, en fördjupad
kostnadskalkyl göras för såväl utbyggnad som drift.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden att utreda kostnaderna för
investering och drift.
______
Ks au 2002-05-22, § 164
Tekniska nämnden har svarat enligt § 26/2002.
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Ks au § 164 forts
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt ekonomikontoret att i samråd med tekniska
nämnden utarbeta ett finansierings- och nyttjandeavtal,
att som förutsättning skall gälla att byggnationen får kosta
högst 4 800 000 kronor, samt att bidrag erhålles från
Snapphanebygdens stiftelse.
______
Ks au 2002-06-19, § 207
Ekonomikontoret föreslår beslut enligt nedan.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen finansierar hela utbyggnaden av Bjärnums
museum,
att utbyggnaden får kosta högst 4,8 miljoner kronor,
att finansieringen sker genom att ianspråkta 2,7 miljoner
kronor av kommunens rörelsekapital och 2,1 miljoner kronor ur budget 2002,
att investeringen utgör anslagstyp 1,
att Bjärnums Fornminnesförening betalar hyra för lokalerna,
avseende år 1-7, enligt särskilt upprättat hyresavtal, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta och underteckna hyresavtalet/nyttjandeavtalet.
______
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Ks 2002-08-07, § 107
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 132
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunen finansierar hela utbyggnaden av Bjärnums
museum,
att utbyggnaden får kosta högst 4,8 miljoner kronor,
att finansieringen sker genom att ianspråkta 2,7 miljoner
kronor av kommunens rörelsekapital och 2,1 miljoner kronor ur budget 2002,
att investeringen utgör anslagstyp 1,
att Bjärnums Fornminnesförening betalar hyra för lokalerna,
avseende år 1-7, enligt särskilt upprättat hyresavtal, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta och underteckna hyresavtalet/nyttjandeavtalet.
______

Beslut till
TN
L Olofsson

Justering

CM

TI

IL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-26

17

Dnr 2002.329

042

Förändring av bruttoramar 2002
Ks au 2002-06-19, § 210
Nedan redovisade förvaltningar/nämnder har förändrat sin
budgetram både beträffande intäkter och kostnader i förhållande till den av kommunfullmäktige beslutade:
Nämnd/styr

Förändr
bruttoram

Kommunstyr.ek.kont.
Tekniska nämnden
Fritidsnämnden
Barn- och utbildn.
Socialnämnden
SUMMA

265,0
9 172,5
99,0
6 689,0
1 266,0
17 491,5

Beslut i resp.nämnd

TN § 39
Fnau § 157
BUN § 18 och § 43
Snau § 103

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen förändring av nämnda nämnders/förvaltningars kostnads- och intäktsramar.
______
Ks 2002-08-07, § 109
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-08-26, § 133
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen förändring av nämnda nämnders/förvaltningars kostnads- och intäktsramar.

Beslut till
Nämnderna/kontoren enl. ovan
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Dnr 2002.319

710

Maxtaxa - Reducering av avgiften för barn i familjedaghem
etc från och med höstterminen det år då de fyller fyra år
Ks au 2002-06-19, § 223
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 62/2002 beslutat
att föreslå att samma avgiftsbefrielse skall gälla för barn
placerade hos dagbarnvårdare etc som för barn i allmän förskola.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att föreslå att samma avgiftsbefrielse skall gälla för barn
placerade hos dagbarnvårdare etc som för barn i allmän förskola.
Moderata Samlingspartiet noterar med glädje att den borgerliga oppositionens (m+kd+fp) förslag (motion kf 200204-29) vunnit gehör så snabbt. Vi vill dock påpeka missförhållandet att motionen ej behandlats i samband med beslutet i barn- och utbildningsnämnden.
______
Ks 2002-08-07, § 113
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att samma avgiftsbefrielse skall gälla för barn placerade hos
dagbarnvårdare etc som för barn i allmän förskola
Följande protokollsanteckning medges: Vi noterar med
glädje att den borgerliga oppositionens (Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) förslag (motion kf
2002-04-29) vunnit gehör så snabbt.
______
Justering
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Kf 2002-08-26, § 134
Birgitta Tuvesson yrkar att ärendet behandlas tillsammans
med ärende nr 16 på dagordningen.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall
behandlas gemensamt med nr 16 och dels om ärendena
skall behandlas separat och finner att ärendena skall behandlas gemensamt.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill behandla ärendena nr 7 och 16 gemensamt
röstar ja. Den som vill följa ärendelistan och behandla
ärendena separat röstar nej.”
25 ja-röster och 36 nej-röster avges. (Se bilaga § 134.)
Kommunfullmäktige §.134..............................................
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
Bengt Andersson, s
X
Bo-Anders Thornberg, m
X
Mona Hilbertsson, s
X
Berit Wirödal, kd
X
Lars Olsson, c
X
Douglas Roth, m
X
Anders Åström, s
X
Joakim Wendel, v
X
Gaby Moberg, s
X
Ingemar Gustavsson, kd
X
K-G Sjöholm, c
X
Kerstin Rittbo, fv
X
Lennart Westdahl, s
X
Marianne Littke, fp
X
Göran Blomberg, m
X
Hans-Göran Hansson, mp
X
Gunnel Persson, s
X
Eva Rensfelt, kd
X
Per-Åke Purk, v
X
Kerstin Andersson, c
X
Birgitta Tuvesson, m
X
Rune Stensby, s
X
Åke Sundkvist, m
X
Nils Oscarsson, fv
X
Inge Hallabro, kd
X
Sven-Inge Persson, s
X
Bertil Johnsson, c
X
Willy Ohlsson, s
X
Christer Welinder, s
Justering
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Pär Palmgren, m
Lars Paulsson, c
Berith Pålsson, s
Göran Andersson, kd
Johan Barnekow, m
Rolf Delcomyn,, s
Lars Ivar Ericson, c
Hans Wendel, v
Margareta Axelsson, s
Robin Gustavsson, kd
Nils-Bertil Finn, m
Mikael Koenen, fp
Tommy Nilsson, s
Thomas Rasmusson, mp
Sven Jönsson, s
Torsten Ising, fv
Ingvar Larsson, m
Christer Caesar, kd
Göran Jönsson, c
Karin Cohen, v
Lena Wallentheim, s
Johan Berglund, m
Jan Pettersson, s
Arne Elowson, c
Stig Rålund, kd
Gun Persson, s
Thord Johansson, fp
Bengt Troedsson, m
Barbro Fredman, s
Staffan Hammer, m, 2:e v ordf
Erik Thörn, s, 1:e v ordf
Catharina Månsson, c, ordf
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Kommunfullmäktige beslutar alltså att ärendena skall behandlas separat enligt ärendelistan.
Miljöpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Birgitta
Tuvessons yrkande.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till förslaget om reducering
av maxtaxan. Douglas Roth instämmer i yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att samma avgiftsbefrielse skall gälla för barn placerade hos
dagbarnvårdare etc som för barn i allmän förskola.
Birgitta Tuvesson deltar ej i beslutet i sakfrågan.
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2002-08-26
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Dnr 2002.171

101

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.”
______
Ks au 2002-06-19, § 228
Enligt barn- och utbildningsnämnden § 61/2002 har barnoch utbildningsnämnden 2002-02-17, § 17 uppdragit åt förvaltningen att till nämndens sammanträde i november 2002,
ta fram en långsiktig plan för hur grundskoleverksamheten
framöver skall organiseras i Hässleholms kommun. I detta
uppdrag ingår även skoldaghemsverksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt att yttrande över motionen hänvisa till sitt beslut 2002-02-27, § 17.
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Ks au § 228 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att som yttrande över motionen hänvisa till barn- och utbildningsförvaltningens beslut 2002-02-27, § 17 att upprätta en plan för grundskoleverksamheten.
______
Ks 2002-08-07, § 114
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att som yttrande över motionen hänvisa till barn- och utbildningsnämndens beslut 2002-02-27, § 17 att upprätta en
plan för grundskoleverksamheten.
______
Kf 2002-08-26, § 135
Thomas Rasmusson tackar för svaret och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att som yttrande över motionen hänvisa till barn- och utbildningsnämndens beslut 2002-02-27, § 17, att upprätta
en plan för grundskoleverksamheten.
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Dnr 2000.502
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Motion angående GMO
Kf 2000-11-27, § 179
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsens, miljönämnden, barn- och
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden:
”Vill vi äta mat från växter som fått sin arvsmassa förändrad
på konstgjord väg? Ja, kanske, men vår kunskap på området är ringa.
Användningen av genmodifierade organismer, GMO, har
vuxit explosionsartat. Gentekniken är alltså inte någon avlägsen framtidsvision. Den finns maten vi köper – i korven, i
margarinet, i fruktkrämen etc. 2000-talets stora
konsumentfråga är, utan konkurrens, genmanipulation.
Utan folklig debatt placeras fiskgener i tomater och soja.
Idag används gentekniken framför allt för att få grödor att
tåla stora mängder bekämpningsmedel. Det är en tillämpning som inte gynnar småbrukare och som skadar miljön.
Grödor som är anpassade för att besprutas försvårar avvecklingen av kemikaliejordbruket. Trenderna här styrs av
multinationella företag som Monsanto (Round Up).
Som konsumenter har vi rätt att välja om vi vill stödja den
här utvecklingen eller inte. Det kan vi bara göra om vi får
veta vilka varor som innehåller GMO. Därför är det självklart
att dessa produkter ska märkas. Detta är en fråga som miljöpartiet de gröna driver på nationell nivå och i EU.
Grön genpolitik är att tillämpa försiktighetsprincipen. Innan
vi vet om GMO slår ut den genetiska mångfalden, sprids
okontrollerat, orsakar folksjukdomar, skapar gifttåliga insekter och motståndskraftiga ogrässorter, måste vi införa
ett flerårigt moratorium.
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Kf § 179 forts
Hässleholms kommun bör säga nej till livsmedel som innehåller GMO tills vi är helt säkra på att produkterna inte är
skadliga för konsumenterna och miljön. Vi måste också
visa att vi tar seriöst på varningssignaler om allergier och
sjukdomar som kan orsakas av GMO. Huruvida antibiotikaresistenta gener i maten ger fler sjukdomar som penicillin
inte biter på kan vi bara gissa och tro.
Vi miljöpartister tar omvårdnaden av kommunens barn och
omsorgstagare på fullt allvar och vill att hela kommunfullmäktige gör gemensam sak med oss. Vi vill ta ansvar för
genteknikens risker!
Med anledning av ovanstående föreslår miljöpartiet de gröna
att alla måltider som serveras i kommunal regi i Hässleholms kommun ska vara fria från produkter som innehåller
GMO. Kort sagt: Hässleholms kommun ska bli en GMO-fri
zon!”
______
Ks au 2002-06-19, § 229
Miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen.
Härutöver har kommunfullmäktige den 27 maj 2002 antagit
en policy för miljöanpassad kommunal upphandling. I denna
anges under punkt 5.7 följande ”Vid upphandling av livsmedel skall leverantör genom dokumentation visa att inga ingredienser med ursprung från genmodifierade livsmedel förekommer.”
Med beaktande av ovanstående är motionen redan besvarad
positivt.
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Ks au § 229 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till att motionens syfte tillgodosetts i
antagen policy för miljöanpassad upphandling, anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2002-08-07, § 115
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 136
Thomas Rasmusson tackar för svaret och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till att motionens syfte tillgodosetts i
antagen policy för miljöanpassad upphandling, anse motionen vara besvarad.
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Dnr 2001.3
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Motion angående vegetarisk mat i skolmatsalarna
Kf 2001-01-29, § 18
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”I Sverige äter vi cirka 80 % för mycket kött. Denna överkonsumtion av kött skapar många sjukdomar. Samtidigt
som det finns 1,3 miljarder runt om på jorden som kommer
att dö av överflöd så är det lika många som lever på gränsen till att dö av svält. Det är inte helt fel att påstå att vår
konsumtion påverkar de fattiga länderna. Att producera kött
kräver enormt mycket större resurser än att producera vegetarisk mat och är därmed en stor belastning för vår miljö.
I våra skolor äter barn och ungdomar varje dag samma
gamla vanliga kötträtter. Moussaka, falukorv, minestronesoppa/ärtsoppa, blodkorv, pizza, fiskburkare, pasta med
skinksås och så vidare. Allting med kött som huvudingrediens. Om man vill ha vegetarisk mat så måste man ha ett
intyg från sjuksköterskan och en underskrift från föräldrarna. De signaler som vi skickar är att om du är vegetarian
så är du avvikande och om du äter kött så ska du hålla dig
till det. Valfrihet existerar inte i skolmatsalens värld.
Först när man lämnar skolans värld är man fri att välja själv
vad du vill äta för dagen. De som inte tycker om maten i
skolan går till kiosken och köper en påse med nermalda
djurskelett samt smak- och färgämnen som får duga till
lunch. Naturligtvis ska barnen själva få en god vegetarisk
rätt om inte kötträtten faller dem i smaken. Naturligtvis ska
skolan ge barnen en nyanserad bild även vad det gäller mat.
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Kf § 18 forts
Det finns heller inga konflikter mellan näringsriktig kost och
vegetarisk mat. Detta finns det, som ni säkert känner till,
seriösa forskningsrapporter som styrker. Det är därför också
en god idé att åtminstone en gång i veckan servera en vegetarisk rätt som huvudrätt.
Därför yrkar vi
att alla skolor i Hässleholms kommun vid varje måltid ska
kunna erbjuda ett gott vegetariskt alternativ som alla elever
ska kunna välja utan att anmäla detta i förväg
att alla skolor i Hässleholms kommun ska, minst en gång
per vecka, servera en vegetarisk rätt som huvudalternativ.”
______
Ks au 2002-06-19, § 230
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig positivt över
motionen enligt § 63/2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till införandet av vegetarisk kost som
valbart alternativ i skolan inom ramen för befintliga resurser
för skolmåltidsverksamheten, samt
att härmed anse motionen vara besvarad.
______
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Ks 2002-08-07, § 116
Hans Wendel yrkar bifall till motionens förslag att alla skolor
i Hässleholms kommun ska, minst en gång per vecka, servera en vegetarisk rätt som huvudalternativ.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Wendels yrkande och finner arbetsutskottets
förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Hans Wendel reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Kf 2002-08-26, § 137
Thomas Rasmusson tackar för svaret och yrkar bifall till
motionen.
Per-Åke Purk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget att alla skolor i Hässleholms kommun skall, minst
en gång per vecka, servera en vegetarisk rätt som huvudalternativ.
Johan Barnekow yrkar bifall till motionen. I detta instämmer
Karin Cohen.
Lena Wallentheim, Willy Ohlsson och Hans-Göran Hansson
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels motionen och dels Per-Åke Purks yrkande och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
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Kf § 137 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till införandet av vegetarisk kost som
valbart alternativ i skolan inom ramen för befintliga resurser
för skolmåltidsverksamheten, samt
att härmed anse motionen vara besvarad.
Per-Åke Purk reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut till
BUN
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Dnr 1999.440
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Motion angående resebidrag till högskolestuderande med
boendeort i Hässleholm
Kf 990927, § 115
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericson, c,
remitterats till kommunkansliet:
”Kristianstad har som högskoleort problem att erbjuda tillräckligt antal med bra bostäder för studenter och behovet
av bostäder kan förväntas öka i framtiden. Samtidigt så har
Hässleholmsbyggen ett antal lägenheter outhyrda. Hässleholm och Tyringe ligger på pendelavstånd från Kristianstad.
För att locka studerade att bosätta sig i vår kommun skulle
kommunen kunna erbjuda resebidrag i form av buss/tågkort
för en period.
Metoden har reda provats i Simrishamn där det kommunala
bostadsbolaget gått ut med erbjudande om gratis busskort
och fått svar från intresserade studenter. Hässleholms
kommun bör undersöka möjligheten att gå ut med liknande
erbjudanden vid kommande terminsstarter.
Varje ny invånare i kommunen medför ökade skatteintäkter
och ett bra boende under studietiden kan också leda till att
studenterna efter avslutad utbildning har rotat sig här och
vill bo kvar även under yrkeslivet.”
______
Ks au 2002-06-19, § 231
Kommunledningskontoret redovisar utredning i ärendet och
föreslår nedanstående.
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Ks au § 231 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till att Hässleholmsbyggen AB aktivt
och med rabatter hyr ut lägenheter till studerande och ungdomar, anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2002-08-07, § 117
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 138
Lars-Ivar Ericson tackar för handläggningen av motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till att Hässleholmsbyggen AB aktivt
och med rabatter hyr ut lägenheter till studerande och ungdomar, anse motionen vara besvarad.

Beslut till
Hlm-byggen

Justering

CM

TI

IL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-26

35

Dnr 2000.176
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Motion angående kommunfullmäktigesammanträden på annan ort än Hässleholm
Kf 2000-05-02, § 83
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericson, c,
remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret):
”Hässleholms kommun är en vidsträckt kommun. För många
kommuninvånare är det inte möjligt att få närvara vid ett
kommunfullmäktigesammanträde. De allmänna kommunikationerna på kvällstid medger inte att kommuninvånarna
har denna möjlighet.
Detta kan innebära att närheten till politiker och förtroendet
för beslutsfattare försämras. För att motverka detta föreslås
att kommunen undersöker om det är möjligt att förlägga
några av årens fullmäktigesammanträden på någon av de
större orterna i Hässleholms kommun. I bland annat
Bjärnum, Vinslöv, Vittsjö, Tyringe, Sösdala och Hästveda
finns lokaler som väl lämpar sig för kommunfullmäktigesammanträde. Vidare bör undersökas om allmänheten som
närvar vid dessa utlokaliserade sammanträden skulle kunna
få tillfälle att vid en allmän frågestund ställa frågor till kommunpolitikerna.”
______
Ks au 2002-06-19, § 232
Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet del 200108-23 och dels 2002-05-24.
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Ks au § 232 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande 2001-08-23.
______
Ks 2002-08-07, § 118
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 139
Lars-Ivar Ericson tackar för handläggningen av motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande 2001-08-23.

Beslut till
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Dnr 2002.362
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Justering av budget 2002 och flerårsplan 2003-2004
Ks au 2002-08-07, § 244
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 2002 anges det i tekniska nämndens investeringsbudget att ”Macrotillsyn av yrkesinspektion” är angiven med anslagstyp 2, vilket innebär att kommunfullmäktige säger ja till investeringen, ja till finansieringen samt nej till kommande driftkostnader.
Ekonomikontoret uppger att den borde varit upptagen som
anslagstyp 1, dvs att även kommande driftkostnader kompenseras.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anslagstypen för ”Macrotillsyn av yrkesinspektion” ändras till anslagstyp 1.
______
Ks 2002-08-07, § 119
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 140
Kommunfullmäktige beslutar
att anslagstypen för ”Macrotillsyn av yrkesinspektion” ändras till anslagstyp 1.
Beslut till
ek
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Dnr 2002.221
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Medel för akut fastighetsunderhåll
Ks au 2002-08-07, § 254
Tekniska nämndens ordförande har på uppdrag av nämnden
inkommit med en skrivelse daterad 2002-04-22 med en beskrivning av behovet av akut underhåll på flera av kommunens fastigheter samt en redogörelse för ett medelsbehov
på 12,7 miljoner kronor för att åtgärda de mest akuta problemen.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall dock med ändringen att finansieringen sker genom driftbudgeten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att tillföra tekniska nämndens investeringsbudget 10 miljoner kronor att användas till av tekniska nämnden prioriterade åtgärder,
att investeringen skall utgöra anslagstyp 1, samt
att investeringen finansieras ur kommunens rörelsekapital.
______
Ks 2002-08-07, § 120
Bo-Anders Thornberg yrkar att medlen tillförs driftbudgeten.
I detta instämmer Christer Caesar, John Bruun och Hans
Wendel.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
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Ks § 120 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder BoAnders Thornbergs yrkande röstar nej.”
Åtta ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Leif Nilsson, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Lars G Wiberg,
Catharina Månsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Hans Wendel, Bo-Anders Thornberg, Pär
Palmgren, Karin Axelsson, John Bruun, Ingemar Gustavsson
och Christer Caesar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderata Samlingspartiets, Folkpartiets, Kristdemokraternas
och Vänsterns ledamöter reserverar sig till förmån för BoAnders Thornbergs yrkande.
______
Kf 2002-08-26, § 141
Förhandlingarna ajournerades kl 21.20 och återupptogs kl
21.35.
Bengt Andersson yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
att tillföra tekniska nämnden 10 miljoner kronor att användas till åtgärder som tekniska nämnden prioriterar, samt att
anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital och bokförs enligt god bokföringssed.
Följande ledamöter yrkar bifall till Bengt Anderssons
yrkande: Douglas Roth, Hans-Göran Hansson, Lars Olsson,
Bo-Anders Thornberg, Per-Åke Purk, Robin Gustavsson,
Hans Wendel, Marianne Littke, Stig Rålund och Ingemar
Gustavsson.
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Kf § 141 forts
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Bengt Anderssons yrkande och finner Bengt
Anderssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra tekniska nämnden 10 miljoner kronor att användas till åtgärder som tekniska nämnden prioriterar, samt
att anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital och
bokförs enligt god bokföringssed.
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Dnr 2002.3

101

Motion angående framtidens avfallshantering
Kf 2002-01-28, § 19
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och Hässleholms Renhållnings AB:
”Det är hög tid att modernisera Hässleholms kommuns avfallshantering. Som vi ser det får kommunen inte förlora
ytterligare tempo i utvecklingen av källsorteringen. Mycket,
allt för mycket, har de senaste åren handlat om att sopförbränning i stor skala ska ”trolla bort” ett växande avfallsberg, och därmed lösa problemen. Det är i själva verket
tvärtom; sopförbränning skapar nya problem som askberg
och makabra utsläpp till luften vi andas; Jag menar också
att det finns alternativa lösningar, och jag är bekymrad över
att debatten inte i större utsträckning handlat om detta.
Miljöbalken stipulerar dessutom att alternativa lösningar regelmässigt ska utredas. Och, viktigare, vi glömmer att angripa grundproblemet med sopberget - förpackningshysterin.
Vi måste utveckla källsorteringen och därmed möjliggöra en
utökad materialåtervinning. Självklart kan vi här gå längre.
Målsättningen för oss miljöpartister är att den brännbara
fraktionen är avvecklad inom tre år. Sopförbränning är, som
vi ser det, endast en kort och tämligen misslyckad parentes
i mänsklighetens hantering av avfall!
Vi vill också återupprätta producentansvaret och vill att
kommunen driver på i frågan. Det föreligger en viss konflikt
mellan kommun och materialbolag, kanske ska kommunen
tona ner sin roll i sophanteringen och låta materialbolagen
ta ett större ansvar? Kanske är det tänkt att fungera just
så?
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Kf § 19 forts
Vidare. Jag tycker också att vi bör ompröva bolagsbildningen av renhållningsverksamheten. I och med denna är
det svårare för enskilda kommunfullmäktigeledamöter att
påverka kommunens avfallshantering och lägga förslag för
densamma.
Att det råder en stor osäkerhet om hur vi ska forma framtidens hantering av avfall är tydligt med tanke på att ärenden
åker ”jo-jo” mellan kommunfullmäktige och berörda styrelser. Detta är ingen betjänt av. Tvärtom.
För ett år sedan föreslog jag i kommunfullmäktige att alla
politiska partier, företrädare för fjärrvärmebolaget, miljönämnden och renhållarna borde träffas för att om möjligt
finna en gemensam väg att beträda för framtidens avfallshantering. Jag föreslår nu detta igen; att kommunfullmäktige tar initiativet till att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att finna godtagbara lösningar på framtidens källsortering och om möjligt lägga fast en moderniserad avfallspolitik.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att det blir
kommunfullmäktiges mening att tillsätta en arbetsgrupp.”
______
Ks au 2002-08-07, § 257
Hässleholms Renhållare AB har yttrat sig över motionen och
avstyrker tillsättande av arbetsgrupp.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till vad renhållningsbolaget anfört, avslå
motionen.
______
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Ks 2002-08-07, § 122
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 142
Thomas Rasmusson yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag och dels bifall till Thomas Rasmussons
yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till vad renhållningsbolaget anfört, avslå
motionen.

Beslut till

Justering

CM

TI

IL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-26

44

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.”
______
Ks au 2002-08-07, § 258
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig enligt §
79/2002 och hänvisat till sitt beslut § 62/2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, vilket överensstämmer med motionens förslag, anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2002-08-07, § 123
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 143
Marianne Littke tackar för handläggningen av motionen och
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Robin Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, vilket överensstämmer med motionens förslag, anse motionen vara besvarad.
Beslut till
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Dnr 1999.432

252

Tilläggsavtal avseende fastigheten Tre Överstar 2, Hässleholm
Ks au 991118, § 311
Genom förbiseende vid förvärvstillfället utnyttjades inte de
möjligheter till momsavdrag som föreligger.
Hässleholms kommun har genom köpeavtal 1992-10-19
förvärvat fastigheten Tre Överstar 2 av Industrikonstruktioner Fastigheter i Sydsverige AB (numera Sigma Automation
AB) och Prosumus Bygg AB.
Från säljarna föreligger nu ny förfrågan om tecknande av
tilläggsavtal för att utnyttja momsavdraget.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat tilläggsavtal till köpekontrakt avseende fastigheten Tre Överstar 2 i Hässleholm, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar.
______
Ks 991124, § 181
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 991213, § 151
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat tilläggsavtal till köpekontrakt avseende fastigheten Tre Överstar 2 i Hässleholm, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar.
______
Ks au 2002-08-07, § 259
Efter förfrågan från Öhrlings Price Waterhouse Coopers revisionsbyrå beslutade kommunfullmäktige 1999-12-13 att
godkänna tilläggsavtal till köpehandling 1992-10-19 varigenom säljaren skulle kunna återfå återbetald ingående
moms. Riksskatteverket har i förhandsbesked inte godkänt
åtgärden.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslutet 1999-12-13, § 151, samt att inte
teckna tilläggsavtal enligt förfrågan.
______
Ks 2002-08-07, § 124
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-08-26, § 144
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslutet 1999-12-13, § 151, samt att inte
teckna tilläggsavtal enligt förfrågan.
Beslut till
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Dnr 2002.419

254

Hyresavtal avseende garage i kv Köpmannen 2 i Hässleholm
Ks au 2002-08-21, § 268
Efter diskussioner och förhandling med ägarna av Köpmannen 2 samt framtida nyttjanderättshavare (Sydkraft) inom
Hässleholm 87:6 samt Färgaren 6 föreslår exploateringsavdelningen att tidigare intentioner i upprättade exploateringsavtal bör frångås bl.a. med hänsyn till problematiken
med gemensamma lösningar av tekniska installationer
(vatten, avlopp, el) m.m.
Samtliga parter anser det vara en för framtiden förmånligare lösning att ägarna av fastigheten Köpmannen 2 bygger
och äger planerat parkeringsgarage, samt att kommunen,
för att säkerställa allmänhetens behov av detsamma, hyr
garaget.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat hyresavtal för ca 1 200 kvm i Köpmannen 2,
att häva exploateringsavtalet med tillhörande tillägg som
godkänts av kommunfullmäktige 2000-09-25, § 152 och
2001-01-29, § 12,
att ersättningar som Norén skall återbetala bokförs på Tekniska kontorets investeringskonto för kv Köpmannen (ansvar 2091, verksamhet 166, projekt 61 160),
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar,
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Ks au § 268 forts
att finansiera 2002 års november- och decemberhyra, preliminärt uppgående till 525 000 kronor, ur kommunstyrelsens anslag oförutsedda kostnader, samt
att finansiera tekniska nämndens framtida hyreskostnader i
samband med 2003 års budgetberedning.
______
Ks 2002-08-26, § 127
Hans Wendel yrkar återremiss av ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall avgöras idag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Hans Wendel reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande.
______
Kf 2002-08-26, § 145
Hans Wendel yrkar återremiss för utredning av ett alternativt kostnadsförslag. Hans-Göran Hansson instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag dels om det skall återremitteras och finner att
det skall avgöras idag.
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Kf § 145 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat hyresavtal för ca 1 200 kvm i Köpmannen 2,
att häva exploateringsavtalet med tillhörande tillägg som
godkänts av kommunfullmäktige 2000-09-25, § 152 och
2001-01-29, § 12,
att ersättningar som Norén skall återbetala bokförs på Tekniska kontorets investeringskonto för kv Köpmannen (ansvar 2091, verksamhet 166, projekt 61 160), samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar.
Miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för återremissyrkandet.
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Dnr 2002.317

102

Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kf 2002-06-17, § 121
Helen Andersson, s, har avsagt sig uppdraget som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga ärendet beträffande val.
______
Kf 2002-08-26, § 146
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare utse Ulrika Johannesson, s, Boställsgatan
39, 280 22 Vittsjö.

Beslut till
BUN
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Dnr 2002.392

102

Avsägelse som ersättare i miljönämnden
Kf 2002-08-26, § 147
Lars Lagerholm, fp, har anmält att han avflyttat från kommunen och lämnar uppdraget som ersättare i miljönämnden
fr.o.m. 1 september 2002.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga val av ersättare.
______

Beslut till

Justering

CM

TI

IL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-26

53

Dnr 2002.409

101

Motion angående demokratin
Kf 2002-08-26, § 148
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret):
”Medborgarförslag
Alla invånare skall kunna lägga förslag till kommunfullmäktige och få dem behandlade. Den som vet mest om vad som
behövs åtgärdas är den som berörs. Massor av kreativa och
idérika individer är stora resurser för samhället som bör användas.
Självbestämmande över budget
Försök med att låta barn/elever själva fördela sin del av
kommunbudgeten. Investeringar i skolgårdar, lekplatser etc
bör kunna bestämmas av de berörda direkt. När man själv
får vara med att välja utformningen på till exempel sin skolgård och vad som skall finnas där ökar ansvarskänslan.
Brukarinflytande
Bygdeföreningar skall kunna ansvara för idrottsplatser, samlingslokaler, skolor etc. När en bygdeförening vill ta över ett
kommunalt ansvarsområde skall detta i varje läge uppmuntras. En större gemenskap byggs upp och det sociala
kapitalet växer. Kommunen skall stödja utveckling av kooperativa driftsformer inom skola, dagis och andra allmännyttiga verksamheter.
16års rösträtt
Hässleholms kommun bör försöka få bli försökskommun vad
gäller att låta 16-åringar rösta i kommunalvalet. Ungdomar
lever i den kommunala verksamheten. De känner idag viss
vanmakt något som till viss del skulle elimineras med att ge
dem rösträtt. Vi tror att unga människor har mycket viktiga
åsikter som bör hörsammas i kommunalvalet.
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Kf § 148 forts
Beslutande folkomröstningar
När 10% av befolkningen vill genomföra en folkomröstning
skall detta göras. När invånarna har röstat om en fråga skall
utfallet följas. Ingen folkvald skall kunna motsätta sig en
majoritet av kommuninvånarna som fallet är idag. I en deltagande demokrati är det viktigt att en folkomröstning alltid
finns som ett alternativ till det representativa bslutandet.
Undersök var makten finns
En undersökning om var makten i kommunen finns skall
genomföras. Är det så att kommunfullmäktige har makten
eller finns den någon annanstans? Informella maktcentra
bör identifieras och aktivt motarbetas.
Öppna nämnd- och styrelsemöten
Invånarna skall ges möjlighet att delta på möten i så stor
utsträckning som möjligt. Klimatet på mötena kommer att
förändras till det bättre. De vänskapsband som byggs upp
mellan politiker från olika partier skulle få mindre inverkan
på deras ställningstaganden. Den ideologiska diskussionen
skulle uppmuntras och ärlighet hela tiden garanteras.
Rådslag
Ett modernt instrument för att göra invånare mer delaktiga i
beslutsfattandet är att genomföra ett så kallat ”Rådslag”.
Genom att informera om en viss fråga och sedan genomföra
en omröstning eller meningspejling kan fler beslut bli bättre.
I Kalix har två lyckade rådslag hållits.
Öppen beredning
Ärenden bör beredas så öppet som möjligt. Kommun skall
själva efterfråga synpunkter och arbeta aktivt för att få det
från medborgarna. Utbildning åt tjänstemännen för att lära
sig söka upp åsikter skall ske. Tjänstemännen skall så ofta
som möjligt försöka ta del av de berörda invånarnas åsikt i
ett fall. Små turnéer i kommunen för att fånga upp idéer
från folk är också något man bör jobba med.
Med hänvisning till ovan anförda föreslår jag att kommunfullmäktige ser som sin mening att förverkliga intentionerna
i motionen.”
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Dnr 2002.397

101

Motion angående persontrafik på järnvägen HässleholmHalmstad
Kf 2002-08-26, § 149
Anmäles att en så lydande motion av Karl-Eve Lunnergård
remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret):
”Sverige hade under tidigt 1900-tal till efter andra världskriget ett stort järnvägsnät. Och särskilt Skåne var här särskilt
välutvecklat. Många banor har sedan dess lagts ned p.g.a.
befolkningsutveckling, bilismens utveckling m.m. och sådan
utveckling är i många fall ofrånkomlig. Resandeströmmar,
trafikströmmar är föränderliga.
Men det är att märka att där goda trafikförbindelser ges
mellan orter och regioner, där kan människor bosätta sig
alt. bo kvar och sedan jobba i ett arbetsmässigt hetare område.
Här kommer orter som Vittsjö m.fl. orter utmed banan HlmHalmstad in. Detta gäller Skåne såväl som Kronoberg och
Hallandsorter i fråga.
Om goda turlistor för Kustpilen alt. Pågatåg kunde skapas i
detta avsnitt för järnvägen! Skulle detta betyda mycket för
orterna i fråga! Järnvägen är i fallet det överlägsna alternativet för pendlare som vill bo i lugn och avstressad miljö
men ändå ha möjlighet till ett adekvat arbete inom ett
rimligt tidsavstånd.
Genom Öresundsbrons tillkomst blir även Själlands orter
rimliga arbetsplatser för de som får tillgång till trafik på räls.
Naturligtvis främst Köpenhamnsområdet.
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Kf § 149 forts
Från Hässleholm grenar sig fem järnvägar ut. Fyra fungerar
i dag tillfredsställande eller någorlunda. I det område som
Vittsjö tillhör vill vi inte bli ”den felande länken”!
Inom centerpartiet ser vi landsbygden som en tillgång. Men
om inte region och kommun vill satsa på kommunikationer
och använda sig av denna tillgång så blir befolkningsutvecklingen negativ.
Satsningen på järnvägen i fråga utesluter inte goda bussförbindelser. Jag menar att buss resp. järnväg vänder sig till
olika användare.
Hässleholms kommun bör verka för att persontrafik även
kommer till stånd på banan Hässleholm-Halmstad, med de
fördelar det innebär för orter inom kommunen som Vittsjö
och Bjärnum”.
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Dnr 2002.424
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Motion angående inrättande av kvälls- och nattdagis
Kf 2002-08-26, § 150
Anmäles att en så lydande motion av Lena Wallentheim remitterats till kommunstyrelsen:
”Behovet av dagisplatser i Hässleholms kommun är stort
och på senare tid har också efterfrågan på platser vad gäller
kväll och natt ökat. Många föräldrar har skiftarbete, men
inte alla har någon släkt eller vänner som kan passa deras
barn på dessa oregelbundna tider.
Det kan inte vara meningen att man ska tacka nej till ett
arbete eller tvingas flytta till en kommun som kan erbjuda
barnomsorg på kvälls- och nattetid.
Därför föreslår jag att Hässleholms kommun inrättar ett
kvälls- och nattdagis för att täcka dessa behov.”
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Interpellation angående Kvinnojouren Frida i Hässleholms
kommun
Kf 2002-08-26, § 151
Thomas Rasmusson medges ställa denna interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Den 14 mars bildades kvinnojouren Frida i Hässleholm.
Föreningen beräknar att de kan öppna och ta emot misshandlade kvinnor i höst. Alla som engagerar sig i denna förening gör det på ideell basis.
Under tiden håller de som startat föreningen på att utbilda
sig på olika sätt för att kunna möta de kvinnor som blivit
misshandlade på bästa sätt.
Verksamheten byggs upp på ”löpande räkning” från socialförvalningen. Men detta är ett kostsamt projekt att bygga
upp och all hjälp behövs för att denna förening skall kunna
fungera.
Kvinnomisshandel kallades länge för det osynliga brottet.
Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsgrupper
och yrkesgrupper och att grundproblemet är makt. Den
våldsamma världen förknippas ofta med gängstrider, gatubråk och krigszoner. Men den våldsamma världen finns
också i hemmet – vår tryggaste plats i samhället. Mäns våld
mot kvinnor är det största hotet mot kvinnans liv och hälsa.
Av de 57 382 misshandelsbrott som anmäldes till polisen år
2000 begicks nästan 20 000 mot kvinnor. Totalt har drygt
var tionde kvinna 11% utsatts för våld av sin pojkvän,
sambo eller make.
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR) anser att kommunerna gemensamt med övriga myndigheter har skyldighet att bemöta misshandlade kvinnor och deras barn på ett
kompetent och rättssäkert sätt i likhet med andra människor som söker samhällets hjälp.
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Kf § 151 forts
Vi i Miljöpartiet vill att alla människor oavsett kön, etnisk
tillhörighet och religion skall kunna leva i en trygg värld.
Vi anser att våld som utövas i nära relationer, ofta dolt för
omvärlden, är ett stort samhällsproblem. Misshandel, sexuella övergrepp och annat våld mot kvinnor är det yttersta
uttrycket för kvinnoförakt och kvinnoförtryck. Våldet mot
kvinnor speglar också den obalans som råder i maktförhållandet mellan könen. Vi vill att våldtagna kvinnor skall ha
rätt till terapi och till lekmannaombud vid polisförhör och
rättegång.
Vi anser att män som upprepade gånger utövar våld mot
kvinnor skall få terapeutisk behandling som en del av sitt
straff. Incestoffer skall ha tillgång till incestjour och kvalificerad hjälp från samhället.
En grundförutsättning för att våga anmäla att man utsatts
för våld är att man har förtroende för rättsväsendet. Alla
berörda handläggare vid polis- och åklagarmyndigheter
samt domstolar skall utbildas i frågor som rör orsakerna till,
och mönstren för, våld mellan människor i en relation.
Misshandlade kvinnor måste självklart kunna förvänta sig
stöd och hjälp i Hässleholms kommun och verksamheten
Frida är alltså en kommunal angelägenhet.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
- Finns det ett kommunalt handlingsprogram att tillgå för
kvinnor som är i behov av akut hjälp i Hässleholms
kommun?
- Vad finns planerat i Hässleholms kommun för att bistå
Kvinnojouren Frida:s arbete?”
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Dnr 2002.427

101

Motion angående inrättande av äldreinspektör
Kf 2002-08-26, § 152
Anmäles att en så lydande motion av Robin Gustavsson remitterats till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden:
”Kristdemokraterna i Hässleholm har som målsättning att ta
till vara omsorgstagarnas rätt till en kvalitetsmässig god
omsorg. Vi har uppfattningen att alla inom kommunen delar
den målsättningen. Vi betvivlar inte att såväl våra anställda
inom omsorgsförvaltningen som de privata vårdgivarna gör
ett mycket bra arbete. Det är ett tungt arbete där personalen ofta känner sig otillräckliga och inte alltid kan ge den tid
och service till vårdtagarna som de önskar.
Vi nås av återkommande rapporter om missförhållanden
inom äldreomsorgen i Sverige, något som vi i stort varit befriade från i vår kommun. Det är för oss kristdemokrater
viktigt att på alla sätt förebygga att sådant skall hända.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att en tjänst som
äldreinspektör inrättas i kommunen.
Äldreinspektörens uppgift blir att kontinuerligt kontrollera
att ställda kvalitetsmål uppfylls för såväl äldre som funktionshindrade. Tjänsten skall tillhöra kommunstyrelsen och
ha en fri roll i förhållande till omsorgsförvaltningen. Inspektören skall vara en garant för att kommunen blir mera aktiv
och ser till att vårdtagarnas, de svaga grupperna som inte
kan föra sin egen talan, rätt tas tillvara.
Äldreinspektör skall inte förväxlas med en äldreombudsman,
vilken mera reagerar på det som vårdtagarna för fram, än
följer upp kvalitet och kritiskt granskar att resurser överensstämmer med kommunens målsättning. Det skall vara naturligt att fortlöpande ha en dialog med nämnden och förvaltningen inom omsorgen.
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Det kan mycket väl vara så att kvalitetsmålen inte uppfylls
på grund av bristande ekonomiska resurser. I det fallet är
det en skyldighet att informera kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om detta.
Undertecknad föreslår fullmäktige besluta att en äldreinspektör anställs med placering under kommunstyrelsen.”
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Dnr 2002.436
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Motion angående fler karriärvägar för lärare
Kf 2002-08-26, § 153
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildingsnämnden:
”Att vara lärare är inte vilket jobb som helst. Läraryrket är
det yrke som kanske mer än något annat påverkar vårt
lands och vår kommuns framtid.
Läraryrket är i kris
Som en följd av en gigantisk generationsväxling i lärarkåren
åren efter sekelskiftet måste vi nu rekrytera fler lärare än
någonsin. Samtidigt är läraryrket mindre populärt än på
mycket länge. I en sammanställning från Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs Universitet redovisas skrämmande
siffror. Under perioden 1994 – 96 fullföljde bara fyra lärarkandidater av tio utbildningen till mellanstadie- och högstadielärare. Hela 60 % valde av olika skäl, att hoppa av utbildningen i förtid.
Vad händer med kvaliteten på svensk skola i framtiden, om
yrkesväljande ungdomar inte vill bli lärare, samtidigt som vi
måste anställa fler lärare än någonsin tidigare? För att klara
rekryteringen av lärare till framtidens skola måste läraryrkets status kraftigt höjas.
Ett yrkes status avgörs till betydande del av löneläget. En
svensk lärare tjänar avsevärt mindre än nästan alla andra
kolleger i de industrialiserade länderna. Bara en tjeckisk och
en grekisk lärare tjänar mindre i OECD: s senaste jämförelse. En svensk gymnasielärare tjänar 40 % av en tysk
gymnasielärarlön. En dansk lärare tjänar 10 000 kr mer än
sin svenske kollega. Räknat i köpkraft har en portugisisk
medelålders adjunkt dubbelt så hög ekonomisk
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levnadsstandard som sin svenske kollega. Dessutom är löneutvecklingen obefintlig. Inte i något land som ingår i någon tillgänglig statistik är skillnaden i lön mellan en 23-årig
och en 55-årig lärare mindre än i Sverige. Europas bästa
skola skapas inte med västvärldens sämst betalda lärare.
Vi vill införa fler karriärmöjligheter för lärare. Det är viktigt
att yngre och medelålders lärare känner att de kan utvecklas i yrket, också genom att göra karriär dvs. få ett mer
krävande men också mer betalt arbete. De möjligheter som
tidigare fanns t ex tjänster som huvudlärare och institutionsföreståndare, har nu till stor del försvunnit. Skolan behöver lärare som i sin tjänst får ägna sig åt utvecklingsarbete t ex metodik, kvalitetssäkring/utvärdering.
En möjlig karriärväg är att inrätta och besätta lektorat. Undervisningen i främst gymnasiet mår mycket bra av att ha
en kontaktyta mot forskningsvärlden. Därför är lärare med
egen forskningserfarenhet av stor betydelse. Trots återkommande uttalanden från statsmakternas sida med den
innebörden är antalet lektorer litet i den svenska gymnasieskolan. Det finns gymnasier utan en enda lektor. Det är viktigt att vidta åtgärder för att förändra den situationen. Med
den individuella lönesättning som nu tillämpas borde det
vara möjligt att skapa karriärtjänster.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en plan för hur fler karriärvägar
för lärare skapas.”
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Anmälningsärenden
Kf 2002-08-26, § 154
Dnr 2002.395
007
Revisionsrapport angående granskning av administrativa
avdelningen, tekniska kontoret
Dnr 1999.537
406
Regeringsrättens underrättelse att inte meddela prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
(beslut 1999-12-13, § 155 om renhållningstaxan)
Dnr 2000.244
214
Beslut angående överklagande av beslut om detaljplan Påarp 2:18, Hästveda
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