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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16

Sid
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Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders
Thornberg, Mona Hilbertsson §§ 220-231, Agneta Söderberg §§ 231-237, Berit Wirödal, Lars
Olsson, Willy Ohlsson, Niklas Grundström, John Bruun, Madlén Sjögaard, Barbro Fredman, Hans
Wendel, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas Roth, K-G Sjöholm, Gunnel Persson, Johan
Schiff, Kjerstin Ullfvik-Jonasson, Ullacarin Woxblom Hjort, Anders Åström, Urban Widmark, Ingrid
Nyman, Robin Gustavsson, Stig Hansson, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke
Purk, Kerstin Rittbo, Rolf Persson, Lena Wallentheim, Gösta Johansson, Eva-Marie Lidén, Connie
Asterman, Lars Lindbeck, Johan Berglund §§ 220-231 Kn, Anita Johannesson §§ 231 BUN-237,
Christer Welinder, §§ 220-231 TN, Sven Jönsson §§ 231 Rev-237, Torsten Ising, Kristina Lind §§
220-231 Bun, Anna Gustavsson §§ 231 Sn-237, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita
Peterson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn, Thomas Rasmusson, Hans Tosteberg, Margareta
Axelsson, Jan Nilsson, Gunnel Gustavsson, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed §§ 220230, Per-Ingvar Önnevik §§ 231-237, Per-Gunnar Andersson, Sol-Britt Erlandsson, Lena
Axelsson, Mari-Ann Sundin Bäckestrand, Birgitta Tuvesson §§ 231-237, Johan Barnekow §§ 220230 och Eskil Engström.

Ersättare
Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Margareta Sundin, Sven-Inge Persson, Louise Kjaer, Per-Ingvar
Önnevik, Christina Hofvander, Sven Jönsson, Ulf Swane, Anita Johannesson, Bengt Troedsson,
Bo-Anders Friberg, Johan Barnekow, Kerstin Andersson, Jörgen Johansson, Inger Johansson, Dan
Lindau, Marianne Littke, Anna Gustavsson, Bodil Gustafsson-Larsson och Richard Aagren.

Justering

TN

JB

MS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-16

3

Dnr 2002.595

101

Fråga angående utbyggnaden av Ekbacka området
Kf 2002-12-16, § 220
Christer Caesar medges ställa denna frågan till kommunstyrelsens ordförande:
”I en färgglad och exklusivt utformad broschyr om Ekbackaområdet kan man bl.a. läsa följande:
”De gemensamma anläggningarna med Country club och
spa-anläggning, gemensam kaj, fiskeplatser och aktivitetsytor underlättar och förstärker kontakten mellan de boende”
”Efter ridturen kan den egna hästen vila sig i sin hästbox i
det närbelägna stallet”
Broschyren i sin helhet ger en mycket attraktiv bild av
området, och så skall det naturligtvis vara. När man nu informerar presumtiva köpare om att det skall finnas clublokaler, spa, hästboxar mm i området, så förutsätter köparen
naturligtvis att dessa anläggningar finns när han flyttar in i
sitt nybyggda hus.
Mina frågor med anledning av detta är:
1. Vem bekostar byggandet av dessa anläggningar?
2. När kommer de att uppföras?
3. Vem kommer att ha ansvaret för driften av desamma?”
Bengt Andersson besvarar frågan.
Christer Caesar tackar för svaret.
Beslut till

Justering

TN

JB

MS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-16

4
Dnr 2002.517

040

Ramändring i budget 2002 avseende Lantmannen 1 i
Tyringe
Ks au 2002-10-30, § 324
Tekniska nämnden har 2002-09-26, § 66, föreslagit att ramen 2002 för fastigheten Lantmannen 1 i Tyringe flyttas
från omsorgsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har övertagit lokalerna från
2002-01-01 för att användas som daghem. Under 2001 disponerades lokalen av omsorgsnämnden, som har hyreskostnaden i sin ram även i budget 2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 437 585 kronor avseende internhyror år
2002 från omsorgsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
______
Ks 2002-11-20, § 153
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-12-16, § 221
Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 437 585 kronor avseende internhyror år
2002 från omsorgsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Beslut till
ON
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Dnr 2002.516

040

Ramändring Vittsjö 102:1, Vittsjö
Ks au 2002-10-30, § 325
Tekniska nämnden har 2002-09-26, § 67 föreslagit att ekonomiska ramen 2002 för del av fastigheten Vittsjö 102:1 i
Vittsjö skall omdisponeras. Kommunledningskontoret disponerar sedan 2002-07-01 ca 35 kvm av lokalen till servicekontor. Tidigare har hela lokalen disponerats av fritidsnämnden.
Budgeterade medel 2002 för att täcka hyreskostnaden om
10 836 kronor föreslås omdisponeras från fritidsnämnden till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 10 836 kronor avseende internhyror år
2002 från fritidsnämnden till kommunstyrelsen.
______
Ks 2002-11-20, § 154
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-12-16, § 222
Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 10 836 kronor avseende internhyror år
2002 från fritidsnämnden till kommunstyrelsen.

Beslut till
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Dnr 2002.526

003

Ändring av reglemente för revisorerna
Ks au 2002-10-30, § 330
Enligt gällande reglemente för revisorerna skall kommunfullmäktige utse en ordförande och en vice ordförande. Vid
parlamentariska överläggningar under våren har överenskommits att revisorerna skall ha två vice ordförande. En
ändring av reglementet behöver därför göras och förslag har
framtagits.
Bengt Andersson bifaller förslaget.
Bo-Anders Thornberg yrkar att det i reglementet skall skrivas in att ”ordförandeposten skall gå till oppositionen”.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
Bengt Anderssons yrkande röstar ja. Den som stöder BoAnders Thornbergs yrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson och Lars Olsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
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Ks au § 330 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att fastställande följande ändrade lydelse av 2 § i reglemente för revisorerna:
”Kommunfullmäktige skall, för den tid som fullmäktige bestämmer, välja en ordförande och två vice ordförande”,
samt
att ändringen skall gälla fr.o.m. 2003-01-01.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2002-11-20, § 155
Bo-Anders Thornberg yrkar att det i reglementet skall skrivas in att ”ordförandeposten skall gå till oppositionen”.
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.”
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Lars-Göran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
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Ks § 155 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders Thornbergs yrkande.
______
Kf 2002-12-16, § 223
Bo-Anders Thornberg yrkar att ordföranden i revisionen
skall väljas ur oppositionen.
Robin Gustavsson yrkar bifall till Bo-Anders Thornbergs yrkande.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag till beslut och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande ändrade lydelse av 2 § i reglemente
för revisorerna:
”Kommunfullmäktige skall, för den tid som fullmäktige bestämmer, välja en ordförande och två vice ordförande”,
samt
att ändringen skall gälla fr.o.m. 2003-01-01.
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Dnr 2002.290

290

Barnomsorgsutbyggnad i Vittsjö
Ks au 2002-10-30, § 339
Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden föreslår att två avdelningar byggs i moduler på skolområdet.
För detta erfordras 1 400 000 kronor i investering. Kostnaden kan motiveras av att detta är ett flexibelt alternativ.
Arbetsutskottet beslutar
att medge tekniska nämnden att etablera förskola i modulbyggnad på Vittsjö skolområde.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att finansiera etableringen med 1 400 000 kronor ur kontot
för kulturmiljöåtgärder.
______
Ks 2002-11-20, § 159
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-12-16, § 224
Kommunfullmäktige beslutar
att finansiera etableringen med 1 400 000 kronor ur kontot
för kulturmiljöåtgärder.

Beslut till
TN
Bun
ek

Justering

TN

JB

MS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-16

12

Dnr 2002.545

041

Anhållan om tilläggsanslag pga lägre avgiftsintäkter i samband med införandet av nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fr.o.m. 2002-07-01
Ks au 2002-11-06, § 347
Den 1 juli 2002 infördes nytt avgiftssystem inom äldre- och
handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen.
Omsorgsnämnden begär kompensation för intäktsminskningen enligt § 92/2002.
Kommunerna kompenseras, enligt ekonomikontoret, för införandet av maxtaxa genom en höjning av det generella
statsbidraget. Kommunerna erhåller år 2002 kompensation
dels för år 2002 och dels med en del som är avsedd för år
2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att föra över erhållet statsbidrag för införande av maxtaxa
inom äldre- och handikappomsorgen, 4 200 000 kronor, till
omsorgsnämnden varav 3 300 000 kronor hänförs till innevarande år 2002 och 900 000 kronor avser kompensation
för minskade intäkter år 2003, och förs vidare till 2003 års
verksamhet i samband med kompletteringsbudgeten.
______
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Ks 2002-11-20, § 162
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-12-16, § 225
Kommunfullmäktige beslutar
att föra över erhållet statsbidrag för införande av maxtaxa
inom äldre- och handikappomsorgen, 4 200 000 kronor, till
omsorgsnämnden varav 3 300 000 kronor hänförs till innevarande år 2002 och 900 000 kronor avser kompensation
för minskade intäkter år 2003, och förs vidare till 2003 års
verksamhet i samband med kompletteringsbudgeten.
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Dnr 2002.262

731

Hjälpmedel - avtal och reglemente gemensam nämnd
Ks au 2002-11-06, § 348
Omsorgsnämnden föreslår beslut i ärendet enligt § 72/2002.
Från och med den 1 januari 2003 övergår samverkansformen från avsiktsförklaring till gemensam nämnd.
Verksamheten kommer att inrymmas i Kristianstads kommuns organisation. De 10 kommunerna i samverkansgruppen betalar avgift baserad på antal invånare per den 1 november året innan budgetåret. För Hässleholms kommun
beräknas kostnaden per år bli ca 1 900 000 kronor. Därtill
kommer kostnader för de hjälpmedel som köps in och ägs
av Hässleholms kommun.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till avtal och reglemente för gemensam
nämnd kring hjälpmedelsförsörjning mellan kommunerna
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn,
Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.
______
Ks 2002-11-20, § 163
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-12-16, § 226
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till avtal och reglemente för gemensam
nämnd kring hjälpmedelsförsörjning mellan kommunerna
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn,
Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.
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Dnr 2002.537

406

Timtaxa/kostnadsfaktor för tillsyn inom miljönämndens ansvarsområde: revidering inför år 2003
Ks au 2002-11-06, § 349
Miljönämnden hemställer enligt § 225/2002 att timtaxan/kostnadsfaktor K höjs till 600 kronor.
Bengt Andersson tillstyrker höjningen.
Bo-Anders Thornberg yrkar att taxan inte skall höjas.
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget förslag och
dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner sitt eget förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
Bengt Anderssons yrkande röstar ja. Den som bifaller BoAnders Thornbergs yrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson och Lars Olsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
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Ks au § 349 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att höja timtaxans kostnadsfaktor K med 50 kronor till 600
kronor.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig mot beslutet.
______
Ks 2002-11-20, § 164
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på taxehöjningen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Bo-Anders Thornbergs avslagsyrkande och finner arbetsutskottets förslag 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 4 nej-röster avges, 2 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Margareta Sundin, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Lars-Göran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth och John Bruun.
Följande avstår från att rösta: Ingemar Gustavsson och
Christer Caesar.
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Ks § 164 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-12-16, § 227
Kjerstin Ulfvik-Jonasson yrkar avslag på höjning. I detta instämmer Johan Barnekow, Thomas Rasmusson och John
Bruun.
Axel Axelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den
som avslår kommunstyrelsens förslag röstar nej.”
31 ja-röster och 23 nej-röster avges. 7 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 227).
Kommunfullmäktige beslutar
att höja timtaxans kostnadsfaktor K med 50 kronor till 600
kronor.
Folkpartiets, miljöpartiets, folkets väls och moderaternas ledamöter reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
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Dnr 2002.607

710

Ny taxa inom barnomsorgen
Ks 2002-11-27, § 173
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår enl. §
126/2002 ändrad barnomsorgstaxa med anledning av att
det från den 1 januari 2003 införs en avgiftsfri allmän förskola om minst 525 timmar per år från och med det år barnet fyller 4 år.
Bengt Andersson bifaller förslaget.
John Bruun yrkar att i första hand återremiss av ärendet och
i andra hand avslag.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall till
taxeförslaget och dels avslag på detsamma och finner taxan
bifallen.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller taxeförslaget röstar ja. Den som vill avslå
taxeförslaget röstar nej.”
9 ja-röster och 2 nej-röster avges. 4 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Leif
Nilsson, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson, LarsGöran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.
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Ks § 173 forts
Följande röstar nej: John Bruun och Dan Lindau.
Följande avstår från att rösta: Bo-Anders Thornberg, Pär
Palmgren, Douglas Roth och Ingemar Gustavsson.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa barnomsorgstaxa att gälla fr.o.m. 2003-01-01.
Folkpartiets ledamöter reserverar sig dels till förmån för sitt
återremissyrkande och dels till förmån för avslagsyrkandet.
Ks 2002-12-13, § 176
Barn- och utbildningsförvaltningen har vi sammanträdet
2002-12-03, § 126, ändrat taxan beträffande barn 4-5 år
samt barn i behov av särskilt stöd.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta den reviderade bilagda taxan för barnomsorgsavgifter.
______
Kf 2002-12-16, § 228
John Bruun yrkar dels att ärendet skall delas så att
skolbarnomsorgen beslutas särskilt och yrkar avslag på
denna del.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att
skolbarnomsorgen skall behandlas särskilt och finner att
kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på
taxan och finner den bifallen.
Kommunfullmäktige beslutar

att anta den reviderade bilagda taxan för barnomsorgsavgifter.
Folkpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för John
Bruuns yrkande. ./. Bilaga
Beslut till BUN, Kfs
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Dnr 2002.589

101

Interpellation angående projektet demografiska databasen
(DDSS)
Kf 2002-11-25, § 186
Christer Caesar medges ställa denna interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
”Det har i tidningen nyligen gått att läsa att kommunen beslutat att lägga ner sin del av projektet DDSS, som har till
syfte att göra alla kyrkböcker i kommunen tillgängliga på
internet.
Mina frågor med anledning av detta är:
Vilka beslut är fattade i ärendet?
Om projektet skall läggas ner, vad händer med de personer
som nu arbetar med detta?”
______
Kf 2002-12-16, § 229
Bengt Andersson lämnar följande svar:
”Christer Caesar, kristdemokraterna, ställer, med anledning
av att det i tidningen gått att läsa att kommunen beslutat
att lägga ner sin del av projektet DDSS, följande frågor:
1. Vilka beslut är fattade i ärendet?
2. Om projektet skall läggas ner, vad händer med de personer som nu arbetar med detta?
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Kf § 229 forts
Bakgrund
DDSS-projektet, Demografisk Databas Södra Sverige, är ett
samarbete mellan Landsarkivet i Lund, Länsarbetsnämnden,
Arbetsförmedlingen och olika huvudmän i Skåne och Blekinge. Kulturnämnden är huvudman. I Hässleholm arbetar
fem personer med projektet. Alla är projektanställda i kulturförvaltningen med lönebidrag från arbetsförmedlingen.
Tidigare bidrog Landsarkivet med ersättning per godkänd
registrering, men detta upphörde redan vid årsskiftet
2001/2002. Kulturnämnden anser att verksamheten bör
fortsätta eftersom arbetet ger en bas för vårt kulturarv.
Kulturnämnden anhåller om 150 000 kronor för förlängning
av projektet tom 2003-05-31.
Svar på fråga 1 angående fattade beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-11-20, §
354
att anvisa 150 000 kronor till kulturnämnden ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, samt
att framhålla att ytterligare kommunal finansiering inte
kommer att ske.
Trots ovanstående fattade beslut ser jag positivt på möjligheten att försöka finna en samverkansform tillsammans
med andra kommuner för att möjliggöra projektets fortlevnad.
Svar på fråga 2 angående vad som händer med de
personer som nu arbetar med projektet om detta
läggs ner:
Samtliga personer som arbetar med detta projekt är projektanställda i kulturförvaltningen med lönebidrag från arbetsförmedlingen. En projektanställning omfattar en i förväg
avtalad anställningstid. En nedläggning av projektet innebär
med andra ord att visstidsanställningen upphör på den i anställningsavtalet avtalad dag.
Beslut till
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Köp av Garnisonen vari innefattas:
Förvärv av dels del av fastigheterna Finja-Mölleröd 2:6
och 2:7, samt dels Finja-Mölleröd 1:15, 1:20, 1:38, 1:39,
1:65, 2:5, Stora Oberöd 1:6, 1:10, Lilla Oberöd 1:16-1:37,
1:39, 1:45-48, Hovdala 1:2, Finja 6:4, 6:5, Mjölkalånga
8:19, Måleböke 1:5 samt del av Finja-Mölleröd 2:6 och 2:7 i
Hässleholms kommun
Ks 2002-12-13, § 175
Efter förhandlingar med Fortifikationsverket har överenskommelse nåtts avseende förslag till köpekontrakt, varigenom Hässleholms kommun förvärvar de fastigheter som försvaret nyttjat för militär verksamhet.
Förvärvet föreslås genomföras genom två köpekontrakt,
varigenom det ena avser ersättning för byggnader på Garnisonsområdet, och det andra ersättning för mark och byggnader på övningsfälten.
Samtidigt skall överenskommelse träffas med Försvarsmakten om deras ansvar och åtagande avseende framtida
åtgärder för att minimera risker av oexploderad ammunition
(OXA) inom Hovdalaområdet, samt militär återförhyrning av
byggnader och mark.
Ett mellan Fortifikationsverket och Hässleholms kommun
upprättat avtal avseende byte av mark för eventuell jaktskyttebana (1993-10-25 § 121) har inte fullföljts.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss av ärendet.
Christer Caesar instämmer i detta.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Sven Jönsson, Leif Nilsson,
Lena Wallentheim, Rune Stensby, Arne Elowson, Catharina
Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till framlagt
förslag och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna de upprättade köpekontrakten mellan Fortifikationsverket och Hässleholms kommun varigenom kommunen förvärvar fastigheten Hässleholm Finja-Mölleröd 2:6
m.fl.,
att finansiera förvärvet genom upptagande av lån,
att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1993-10-25, § 121,
ang. bytesavtal avseende Stora Oberöd 1:6 m.fl.,
att uppdraga åt kommunstyrelsens exploateringsavdelning
att ansöka om fastighetsreglering, varigenom berörda fastigheter överföres till tidigare av kommunen ägd fastighet(er),
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att i avvaktan på framtida beslut avseende förvaltningsorganisation för områdena, uppdraga åt kommunstyrelsen att
organisera övertagande och förvaltning, samt
att godkänna avtal mellan Försvarsmakten och Hässleholms
kommun angående sanering av området.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter deltar ej i beslutet i sakfrågan.
______
Kf 2002-12-16, § 230
I kommunfullmäktige redovisas bakgrund till köp av Garnisonen av tjänstemän.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss samt behandling i
ordinarie kommunfullmäktige i januari för infordrande av
yttrande från miljönämnden, byggnadsnämnden och ekonomikontoret. I detta instämmer Robin Gustavsson, Christer
Caesar, Douglas Roth, John Bruun, Pär Palmgren, Torsten
Ising, Johan Barnekow, Urban Widmark, Lars Johnsson och
Rolf Tronäss.
Christer Caesar yrkar på redovisning av saneringen.
Bengt Andersson yrkar återremiss för behandling i december. Lars Olsson, Per-Åke Purk och Lena Wallentheim
instämmer.
Johan Schiff yrkar dels att beslutet skall framgå av rådgivande lokal omröstning och dels återremiss av ärendet.
Thomas Rasmusson instämmer.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall återremitteras.
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Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för belysning av ekonomiska,
miljö-, planerings- och saneringsmässiga konsekvenser.
______
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041

Budget 2003 och flerårsplan 2004-2005
Ks 2002-11-27, § 170
Majoriteten har framtagit ett förslag till budget för 2003 och
flerårsplan 2004-2005.
Noteras att i förslaget till majoritetens budget skall i ”Generella beslut i samband med budgeten” p 7 datumet vara
2003-02-28.
Ekonomikontoret föreslår ändringar enligt bilagorna 1 och 2,
vilka godkänns av kommunstyrelsen.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till framlagd borgerlig budget. I detta instämmer Ingemar Gustavsson.
Ordföranden ställer proposition på dels majoritetens budget
och dels den borgerliga oppositionens budget och finner
majoritetens budget bifallen.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder majoritetens förslag röstar ja. Den som
stöder den borgerliga oppositionens förslag röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Leif
Nilsson, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson, LarsGöran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Dan
Lindau.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta majoritetens förslag till budget för 2003 och flerårsplan 2004-2005 med ändringar enligt bilagorna 1 och 2.
Moderaternas, kristdemokraternas och folkpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för den borgerliga oppositionens budget.
______
./. Bilaga 1,2,3 och 4 i ks
______
Kf 2002-12-16, § 231
Kommunfullmäktige godkänner att beslutsprocessen för
budget och flerårsplan hanteras enligt följande. Efter en inledande presentation av budget av gruppledarna behandlas
kommunfullmäktige, nämnderna och finansförvaltningen var
för sig. Delbeslut fattas för vardera verksamhetsområde
beträffande inledande texter, ekonomiska ramar och investeringsbudget. Slutligen fattas de s k generella besluten.
Gruppledarpresentation
Gruppledarna för respektive parti inleder med presentation
av sitt partis budgetförslag.
Bengt Andersson, s, inleder. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. Lars Olsson, c, följer därefter
och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget, liksom Per-Åke Purk, v.
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Bo-Anders Thornberg, m, Robin Gustavsson, kd, John
Bruun, fp och Torsten Ising, fv, yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budgetförslag, som presenteras skriftligen, se bilaga 1.
Johan Schiff, mp, yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag,
som presenteras skriftligen, se bilaga 2.
Debatt
Därefter lämnas ordet fritt för debatt.
Sammanträdet ajourneras kl 17.50-18.45 för kvällsvard.
Beslut i budgeten
Ordföranden redovisar att han avser ställa proposition per
respektive nämnd och respektive budget. Särskilda yrkanden ombeds ledamöterna ställa från talarstolen och inlämna
skriftligt.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen
Thomas Rasmusson yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Robin Gustavsson yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget.
Lars Johnsson yrkar bifall till tillägget att Särskilda anvisningar skall kompletteras med ”Styrelsen skall senast 200309-15 lösa frågan om inlösen och sanering av den f.d. OKmacken vid Hästveda södra infart.”
Folkpartiet yrkar tillägget
- ”Styrelsen skall verka för en försäljning av Hässleholm
Fjärrvärme AB.”
- ”Styrelsen skall påbörja en avveckling av de övriga
kommunala bolagen.”
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Tilläggsyrkande I
Ordföranden ställer först proposition på dels bifall och dels
avslag på Lars Johnssons tilläggsyrkande och finner yrkandet avslaget.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den som vill
bifalla tilläggsyrkandet röstar nej.”
33 ja-röster och 22 nej-röster avges. 6 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 231 A)
Kommunfullmäktige beslutar alltså
att avslå tilläggsyrkandet.
Tilläggsyrkande II
Ordföranden ställer beträffande folkpartiets yrkande proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels folkpartiets yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stöder folkpartiets yrkande röstar nej.”
33 ja-röster och 27 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 231 B).
Kommunfullmäktige beslutar alltså
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justering

TN

JB

MS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16

Sid

31

Kf § 231 forts
Kommunstyrelsens budget i övrigt
Ordföranden ställer slutligen proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget och dels miljöpartiets
budget och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att utse motförslag frågar han på dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget
och dels miljöpartiets budget och finner moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget utsedd
till motförslag.
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stöder moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls yrkande röstar nej.”
32 ja-röster och 27 nej-röster avges. 2 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 231 C).
Kommunfullmäktige beslutar alltså
att bifalla kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden
Pär Palmgren yrkar på följande tillägg till Särskilda anvisningar ”Nämnden skall senast 2003-06-30 redovisa vilka
delar av tekniska kontoret som kan konkurrensutsättas och
vilka ekonomiska förändringar detta innebär” och bifall till
moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls budget.
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John Bruun yrkar strykning av tekniska nämndens anvisningar s. 29 fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
”>kommunens fastigheter skall underhållas och förvaltas så
långt tilldelade resurser räcker etc,”
Johan Schiff yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Bengt Andersson yrkar bifall till det reviderade förslag till
tekniska nämndens budget som förelagts kommunfullmäktige. K G Sjöholm instämmer. bilaga 3.
Tilläggsyrkande
Ordföranden ställer först proposition på dels John Bruuns
tilläggsyrkande och dels kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Yrkande beträffande särskilda anvisningar
Därefter ställer han beträffande Pär Palmgrens yrkande proposition på dels bifall och dels avslag på yrkandet och finner
det avslaget.
Reviderade bugeten
Ordföranden ställer beträffande Bengt Anderssons yrkande
om reviderat förslag till tekniska nämndens budget proposition på dels bifall och avslag på yrkandet och finner det bifallet.
Budgeten i övrigt
Slutligen ställer han beträffande budgeten i övrigt proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels moderaternas,
folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget och
dels miljöpartiets budget och finner kommunstyrelsens reviderade förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla det reviderade förslaget till budget för tekniska
nämnden.
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Revisionen
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens budget bifallen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Byggnadsnämnden
Rolf Tronäss yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget.
Johan Schiff och Thomas Rasmusson yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens budget bifallen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Fritidsnämnden
Ingrid Nyman, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Robin Gustavsson, kd, yrkar dels att 5:e strecksatsen i särskilda anvisningar: ”Nämnden skall utreda förutsättningarna
för en undervisningsbassäng i Hästveda.” skall utgå och dels
bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och
folkets väls budget. I detta instämmer John Bruun, fp.
Ordföranden ställer först beträffande undervisningsbassäng i
Hästveda proposition på dels Robin Gustavssons och John
Bruuns yrkande och dels på kommunstyrelsens förslag och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
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Beträffande budgeten i övrigt ställer han proposition på dels
kommunstyrelsens förslag, dels moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kulturnämnden
Christer Caesar yrkar beträffande DDSS-projektet bifall till
moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls budget. Robin Gustavsson instämmer och yrkar bifall till
moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls budget för kulturnämnden. Rolf Tronäss instämmer.
Anders Åström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
DDSS-projektet
Ordföranden ställer beträffande DDSS-projektet proposition
på dels kommunstyrelsens och dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls yrkande och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
Beträffande resterande del av budgeten ställer ordföranden
proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls
och dels miljöpartiets budget och finner kommunstyrelsens
förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Barn- och utbildningsnämnden
Kristina Lind, kd, yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget. och kristdemokraternas yrkande att det skall göras en omedelbar kostnadsanalys samt en översyn av de ekonomiska styrinstrumenten i förvaltningen.

Justering

TN

JB

MS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16

Sid

35

Kf § 231 forts
John Bruun, fp, Urban Widmark, m, och Robin Gustavsson,
kd, instämmer i yrkandet. Kjerstin Ulfvik-Jonasson yrkar
bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och
folkets väls budget.
Willy Ohlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag liksom Lena Wallentheim.
Tilläggsyrkande
Ordföranden ställer först beträffande Kristina Linds tilläggsyrkande proposition på dels bifall och dels avslag på yrkandet och finner det avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som avslår Kristina Linds yrkande röstar ja. Den som
bifaller yrkandet röstar nej.”
32 ja-röster och 27 nej-röster avges. 2 avstår från att rösta.
(Se bilaga Kf § 231 D).
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå Kristina Linds yrkande.
Budgeten i övrigt
Slutligen ställer ordföranden beträffande budgeten i övrigt
proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls
budget och dels miljöpartiets budget och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justering

TN

JB

MS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16

Sid

36

Kf § 231 forts
Socialnämnden
Gunnel Persson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Johnsson yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget.
Johan Schiff yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Ordföranden ställer proposition på de olika yrkandena och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omsorgsnämnden
Rolf Delcomyn, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
liksom John Bruun (fp).
Berit Wirödal yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget vilken sammanfaller med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
och dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och
folkets väls budget och finner kommunstyrelsens förslag
bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Miljönämnden
Thomas Rasmusson yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Rolf Tronäss yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget.
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Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Finansförvaltningen
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Generella beslut
Noteras att beslut tidigare fattats beträffande punkt 1 och 2.
Johan Schiff yrkar bifall till miljöpartiets budget beträffande
fem ytterligare att-satser, nr 14-18.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige har härmed beslutat
att den kommunala skattesatsen för 2003 skall vara 20:61
kronor,
att i övrigt fastställa förslaget till budget för 2003 jämte
flerårsplan för åren 2004-2005,
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att nämnd månatligen skall göra ekonomisk uppföljning av
sin verksamhet samt omedelbart till kommunstyrelsen anmäla överskridande och redovisa åtgärder för att hålla tilldelad budgetram,
att erinra nämnder/styrelser om att driftbudgeten är fastställd som en bruttobudget innebärande att särskilda ramar
fastställs för intäkter respektive kostnader och att förändringar skall godkännas av kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera mellan investeringsprojekt upp till 500 000 kr,
att erinra nämnder/styrelser om att disponering mellan investeringsprojekt överstigande 500 000 kronor skall beslutas av fullmäktige,
att nämnd/styrelse senast 2003-02-28 skall fastställa internbudget på detaljnivå,
att fastställa internräntan för nämnder och förvaltningar till
6% samt fastställa kreditivräntan till 5%,
att barnkonventionens helhetssyn på barns och ungdomars
behov skall vägas in i nämndernas verksamhetsplaner,
att föreningar skall uppmuntras att driva anläggningar i
egen regi,
att uttaget av personalomkostnader skall följa lag och avtal
(för närvarande 41,92%), dessutom skall 0.23% avsättas
för att användas för anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 0,49% för ökade pensionsutbetalningar och 0,20%
för friskvårdsprojekt,
att kommunstyrelsen under år 2003 bemyndigas att uppta
lån, såväl interna som externa lån, om 100 miljoner kronor
för investeringsändamål inklusive fastighetsinköp, samt

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16

Sid
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Kf § 231 forts
att vid utarbetandet av nya verksamhetsplaner eller liknande skall dessa utformas på så sätt att de innehåller dels
en visionsdel och dels en del utgörande handlingsplan
kopplad till budget och flerårsplan.
Moderata samlingspartiets, folkpartiets, kristdemokraternas,
folkets väls och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för sina respektive yrkanden eller egna yrkanden i
tillämpliga delar. Även i övrigt reserverar sig respektive ledamöter till förmån för sina respektive yrkanden.
./.Bilaga.

Beslut till

Justering

TN

JB

MS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-16
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Dnr 2002.582

102

Val av fritidsnämnd
Vlbn 2002-11-21, § 5
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa antalet ledamöter till 11 med 7 ersättare, samt
att för perioden 2003-01-01--2006-12-31 utse ledamöter,
ersättare, ej personliga, ordförande och två vice ordföranden enligt bilagd förteckning.
______
Kf 2002-11-25, § 192
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa antalet ledamöter till 11 med 7 ersättare,
att utse ledamöter, ordförande och två vice ordförande enligt bilagd förteckning, samt
att bordlägga valet av ersättare.
______
Kf 2002-12-16, § 232
Bengt Andersson yrkar att antalet ersättare skall vara 8 st.
Rolf Tronäss yrkar avslag på Bengt Anderssons yrkande.
Bengt Andersson yrkar återremiss av ärendet.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16
Kf § 232 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______

Beslut till
De valda
Fn
Pärm

Justering
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Utdraget bestyrkes

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-16

42
Dnr 2002.582

102

Val av kulturnämnd
Vlbn 2002-11-21, § 6
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa antalet ledamöter till 11 med 7 ersättare, samt
att för perioden 2003-01-01--2006-12-31 utse ledamöter,
ersättare, ej personliga, ordförande och två vice ordförande
enligt bilagd förteckning.
______
Kf 2002-11-25, § 193
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa antalet ledamöter till 11 med 7 ersättare,
att utse ledamöter, ordförande och två vice ordförande enligt bilagd förteckning, samt
att bordlägga valet av ersättare.
______
Kf 2002-12-16, § 233
Bengt Andersson yrkar att antalet ersättare skall vara 8 st.
Rolf Tronäss yrkar avslag på Bengt Anderssons yrkande.
Bengt Andersson yrkar återremiss av ärendet.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16
Kf § 233 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______

Beslut till
De valda
Kn
Pärm

Justering
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Utdraget bestyrkes

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-16
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Dnr 2002.582

102

Val av miljönämnd
Vlbn 2002-11-21, § 7
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa antalet ledamöter till 11 med 7 ersättare, samt
att för perioden 2003-01-01--2006-12-31 utse ledamöter,
ersättare, ej personliga, ordförande och två vice ordföranden enligt bilagd förteckning.
______
Kf 2002-11-25, § 194
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa antalet ledamöter till 11 med 7 ersättare,
att utse ledamöter, ordförande och två vice ordförande enligt bilagd förteckning, samt
att bordlägga valet av ersättare.
______
Kf 2002-12-16, § 234
Bengt Andersson yrkar att antalet ersättare skall vara 8 st.
Rolf Tronäss yrkar avslag på Bengt Anderssons yrkande.
Bengt Andersson yrkar återremiss av ärendet.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16
Kf § 234 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______

Beslut till
De valda
Mn
Pärm

Justering
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Utdraget bestyrkes

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-16
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Dnr 2002.459

102

Medverkan i val av ombud till Svenska kommunförbundets
kongress 2003
Kf 2002-12-16, § 235
Val av ombud till Svenska Kommunförbundets kongress
2003 genom sluten omröstning.
Ledamöterna ropas upp efter närvarolistan och kommer
fram och stoppar under överinseende av justerarna ner sin
röst i valurnan.
Justerarna räknar valsedlarna och finner att 61 valsedlar
avlämnats.
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara valet avslutat.

Beslut till
Kommunförb
Valsedlar

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16

Sid
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
Kf 2002-12-16, § 236
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges kungörelser ska införas i tidningarna Norra Skåne och Kristianstadsbladet.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-16

Sid
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Anmälningar
Kf 2002-12-16, § 237
Sammanträdesdagar år 2003
Anmäles att sammanträdesdagarna för år 2003 är följande:
27
24
31
28
26
16
25
29
27
24
15

januari
februari
mars
april
maj
juni (heldag)
augusti
september
oktober
november
december

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
Motion angående annonsering av sammanträdena
Anmäles att Kjerstin Ulfvik-Jonasson, fv, inlämnat en motion
enligt bilaga.

Justering
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Utdraget bestyrkes

