SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.45

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Lena Wallentheim (s) §§ 91-99, 101-108
Lennart Westdahl (s)
Margareta Sundin (s)
Rune Stensby (s)
Lars-Göran Wiberg (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)
Alf Nilsson (s) § 100

Ersättare

Jan Nilsson, Alf Nilsson, Sven-Erik Andersson,
Sven-Erik Furutorp, Madlén Sjögaardh, Karin Axelsson,
Urban Widmark, Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén,
Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Rune Stensby

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2003-04-29

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Rune Stensby

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2003-04-23

Anslagsdatum

2003-04-29

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

RS

Paragrafer 91-108

Anslagets nedtagande 2003-05-22

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23

2

Dnr 2003.43

003

Nytt reglemente för pensionärsrådet
Ks au 2003-03-26, § 72
Förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet har upprättats. Underlag för förslaget är dels nuvarande reglemente
samt dels rekommendation till normalreglemente.
Förslaget har presenterats i pensionärsrådet, varefter visst
förtydligande gjorts.
Omsorgsnämnden har tillstyrkt förslaget.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet.
______
Ks 2003-04-23, § 91
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Omsorgsnämnden

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23
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Dnr 2003.43

003

Administrationsbidrag till pensionärsföreningar
Ks au 2003-03-26, § 73
Enligt särskilt beslut har fritidsnämnden erhållit medel för
bidrag till pensionärsorganisationerna bl.a. för deras medverkan i Kommunala pensionärsrådet. Detta bidrag utgår
idag med ca 11 kronor per medlem. Bidragen administreras
av fritidsnämnden.
Förslag föreligger nu att utöka pensionärsrådet med en
representant från Sveriges Kommunalpensionärer (SKPF).
Vidare förslås bidraget öka till 15 kronor per medlem. Vid
bifall till detta förslag innebär det en ökad kostnad för
fritidsnämnden med 27 000 kronor.
Fritidsnämnden har ingen erinran mot förslaget.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa till fritidsnämndens förfogande ytterligare anslag
om 27 000 kronor att användas för administrationsbidrag
(15 kronor/medlem) till pensionärsorganisationer representerade i Kommunala pensionärsrådet, samt
att finansiera anslaget ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-04-23

Sid

4

Ks 2003-04-23, § 92
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa till fritidsnämndens förfogande ytterligare anslag
om 27 000 kronor att användas för administrationsbidrag
(15 kronor/medlem) till pensionärsorganisationer representerade i Kommunala pensionärsrådet, samt
att finansiera anslaget ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov.

Beslut till
Fritidsnämnden
Omsorgsnämnden

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.68

101

Svar på motion angående trafiksituationen på
Trebackalånggatan
Kf 2003-02-24, § 40
Anmäles att en så lydande motion av John Bruun remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
I samarbete med Fyrklöverns föräldraförening på Ljungdala
vill vi gärna belysa det trafikkaos som upplevs runt
Trebackalånggatans östra del.
Under flera år har trafiksituationen på Trebackalånggatan,
öster om Norra Kringelvägen, försämrats i förhållande till
andra områden där barn rör sig dagligen. Exempelvis har
övergångsställena tagits bort förutom närmast Norra
Kringelvägen.
För att skapa en mer säker skolväg för barnen, i ett av
Hässleholms barntätaste områden, bör man sänka hastigheten till 30 km/h på hela sträckan fram till Ljungdalaskolan. Detta är redan genomfört vid de andra områden i
Hässleholms kommun med förskola eller grundskola. Man
bör också ha någon form av cykelbana för de skolbarn som
skall ta sig från Ljungdala till Läredaskolan. Detta skulle, i
ett första skede, kunna lösas med målade cykelbanor,
liksom det finns på Norra Kringelvägen västerut från Belevägen. För att i ett andra skede ersättas av cykelväg bredvid gatan. Ett annat stort problem är att parkeringsförbudet
inte efterlevs på aktuell sträcka av Trebackalånggatan.
Felparkerade bilar i kombination med de slopade övergångsställena gör att barn som korsar gatan gör det med livet
som insats. Detta problem hade försvunnit med cykelbanor
och övergångsställe, åtminstone vid förskolorna.”
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2003-04-23
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Ks au 2003-03-26, § 76
Tekniska nämnden har yttrat sig positivt över motionen
enligt § 22/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till vad tekniska nämnden svarat anse
motionen vara bifallen och besvarad.
______
Ks 2003-04-23, § 93
John Bruun tackar för behandlingen av motionen och yrkar
bifall.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23
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Dnr 1999.559

101

Svar på motion angående kommunens tolkförmedling
Kf 991129, § 142
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg,
m, remitterats till socialnämnden:
”Landshövding Björn Eriksson i Östergötlands län har
nyligen för regeringen presenterat en rapport som är kritisk
till kommunala tolkförmedlingar. Kritiken består i att kommunala tolkförmedlingar konkurrerar ut privata förmedlingar
samt bryter mot kommunallagen på så sätt att de säljer fler
tjänster till andra kommuner och landsting än till den egna
kommunen.
Hässleholms kommuns tolkförmedling, som organisatoriskt
lyder under socialförvaltningen, förmedlar tolkuppdrag till
kommuner, sjukvårdsinrättningar, myndigheter och privata
uppdragsgivare i hela nordöstra Skåne. Sannolikt avser
huvuddelen av de förmedlade tjänsterna andra uppdragsgivare än vår egen kommun varför verksamheten är tveksam ur kommunalrättslig synpunkt.
Mot bakgrund av ovanstående hemställes att kommunen
snarast avvecklar sin tolkförmedling.”
______
Ks au 2001-09-19, § 314
Socialnämnden har föreslagit att motionen avslås samt att
frågan hänskjuts till styrelsen för Skåne Nordost för ställningstagande.
Bengt Andersson yrkar att motionen avslås.
Bo-Anders Thornberg yrkar att motionen bifalles.

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-04-23
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Ks au § 314 forts
Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena
och finner sitt eget yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå
motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar
nej.”
En ja-röst och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet har sålunda med ordförandes utslagsröst
beslutat att föreslå att motionen avslås.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig Bo-Anders Thornberg.
______
Ks 2001-10-03, § 159
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss på ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska
avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner
att det ska återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
______
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-04-23

Sid
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Ks au 2003-03-26, § 78
Vid underhandskontakter med övriga samverkande kommuner avseende tolkförmedling i Hässleholm har konstaterats
att den befintliga ordningen anses fungera väl och vara
kostnadseffektiv. Dessa förordar att någon ändring i organisationen ej sker.
Bengt Andersson yrkar att motionen avslås.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på de framställa yrkandena
och finner sitt eget yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå
motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar
nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig mot beslutet.
______

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Ks 2003-04-23, § 94
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen. I detta
instämmer Robin Gustavsson, John Bruun och Torsten Ising.
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.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby, Lars-Göran
Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson, John
Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs yrkande.
______

Beslut till
Socialnämnden

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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2003-04-23

11

Dnr 2001.101

101

Svar på motion angående anlitande av vaktbolag för att
skydda medborgarna och egendom
Kf 2001-02-26, § 42
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg
och Rolf Tronäss remitterats till kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och socialnämnden:
”Brottsligheten i Sverige ökar och blir allt grövre. Staten,
som ska svara för rättstryggheten i landet, har misslyckats
inom flera områden. Mycket beror på att den socialdemokratiska regeringen till stora delar raserat polisväsendet och
att man tillåter en mycket flummig kriminalvård där brottslingar tycks gå ut och in i fängelserna efter eget gottfinnande. Men även om det är staten som ska svara för rättstryggheten är det ändå samhället i stort som ska skydda
sina medborgare. När staten misslyckas är det därför kommunerna som måste hjälpa till. Det är inte meningen att
kommunerna ska ta över statens ansvar men i avvaktan på
mer ansvarsfull kriminalpolitik bör Hässleholms kommun
göra en insats för att förbättra skyddet för sina invånare och
deras egendom.
Moderata Samlingspartiet föreslår därför
Att kommunen anlitar ett eller flera vaktbolag som får till
uppgift att skydda medborgarna och bevaka enskild och
allmän egendom.
Att vaktstyrkan får en sådan storlek att man verka i hela
kommunen
Att man, på alla plan, arbetar för en förstärkning av polisens
resurser.”
______
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-04-23
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Ks au 2003-03-26, § 79
Bengt Andersson yrkar att motionen avslås.
Bo-Anders Thornberg yrkar att motionen bifalles.
Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena
och finner sitt eget yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå
motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar
nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig mot beslutet.
______
Ks 2003-04-23, § 95
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Ks § 95 forts
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej.”
8 ja-röster och 6 nej-röster avges, 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Margareta Sundin, Rune Stensby, Lars-Göran
Wiberg, Per-Åke Purk och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Christer Caesar, Robin Gustavsson och
Torsten Ising.
Följande avstår från att rösta: John Bruun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23
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Dnr 2002.409

101

Svar på 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.
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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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 beslutandet.
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.”
______
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2003-04-23

Sid
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Ks au 2003-03-26, § 80
Yttrande har utarbetats på kommunledningskontoret.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att beträffande öppna sammanträden uppmana nämnderna
att under året vid enstaka tillfällen bjuda in allmänheten till
information i pågående frågor eller till möten med särskilt
tema,
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta förslag till regler för införande av medborgarförslag på försök t.o.m.
2004-12-31,
att motionen i övrigt inte ska föranleda någon åtgärd, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2003-04-23, § 96
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Datum
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2003-04-23
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Dnr 2003.152

101

Förteckning över ej besvarade motioner
Ks au 2003-03-26, § 81
Kommunstyrelsen skall årligen till kommunfullmäktige
anmäla de motioner som ej ännu slutbehandlats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
______
Ks 2003-04-23, § 97
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr 2003.214

005

IT-plan
Ks au 2003-04-09, § 89
Förslag till IT-plan 2003 har framtagits och beretts i IT-styrgruppen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att antaga framtagen IT-plan 2003.
______
Ks 2003-04-23, § 98
Bo-Anders Thornberg föreslår ändring på så sätt att
”4. Utrustning” näst sista meningen skall lyda:
”Avskrivningstiden bör ej överstiga 3 år.”
Kommunstyrelsen beslutar
att antaga framtagen IT-plan 2003 med angiven ändring.

Beslut till
Alla förvaltningar
Göran Karlsson

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2003-04-23
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Dnr 2002.493

409

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen
Ks au 2003-04-09, § 95
Miljönämnden föreslår enligt § 285/2002 att ”Taxa för tillsyn
enligt tobakslagen” med en årsavgift på 1K skall antas att
gälla fr.o.m. 2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för tillsyn enligt tobakslagen fr.o.m. 2003-0701, samt
att under 2003 uttaga endast halv avgift.
______
Ks 2003-04-23, § 99
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling
Miljönämnden

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.171

042

Årsredovisning för 2003 för Kommunalförbundet AV Media
Skåne
Ks au 2003-04-09, § 96
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut och verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för år
2002, samt
att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2002.
______
Ks 2003-04-23, § 100
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Lena Wallentheim deltar p.g.a. jäv inte i handläggningen
och beslutet.
Alf Nilsson tjänstgör.
______

Beslut till
Kommunförbundet AV Media Skåne

Justering

BA

RS

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.383

214

Antagande av detaljplan för Hässleholm 89:9 m.fl.
Ks au 2003-04-09, § 98
Det reviderade förslaget till detaljplan för Hässleholm 89:9
m.fl. i Hässleholms tätort har av byggnadsnämnden enligt
§ 98/2003 översänts för antagande.
Syftet med detaljplanen är att ta fram nya, attraktiva
områden för bostadsbebyggelse.
Området är beläget i södra delen av Hässleholms tätort, i
omedelbar närhet till befintlig bebyggelse. Det begränsas i
norr av Hässlegårdens golfbana, i söder av Södra Kringelvägen, i öster av stambanan och golfbanan samt i väster av
Hovdalavägen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga detaljplan för Hässleholm 89:9 m.fl. (Hässlegården).
______
Ks 2003-04-23, § 101
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23
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Dnr 2002.436

101

Svar på 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

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-04-23

Sid
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Kf § 153 forts
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 23årig 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.”
______
Ks au 2003-04-09, § 99
Motionen har sänts till Barn- och utbildningsnämnden som
behandlat ärendet i arbetsutskottet 2003-03-05 (§ 31) samt
i nämnden 2003-03-19 (§ 44). Nämnden har antagit förvaltningens yttrande.
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-04-23

Sid
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Ks au § 99 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad.
______
Ks 2003-04-23, § 102
John Bruun yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels John Bruuns yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23
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Dnr 2002.443

101

Svar på motion om det pedagogiska ledarskapet i skolan
Kf 2002-09-30, § 162
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Den svenska skolan lider av ledarskapskris. Många rektorer
har inte möjlighet att agera som ledare för skolans huvuduppgifter som är undervisning och fostran. De slits mellan
olika roller. Rektorer arbetar nuförtiden mest som administratörer och kamrerer. Även kamerala och administrativa
arbetsuppgifter kräver personal med specifik kompetens. En
rektor idag har ett väsentligt ökat ansvar, jämfört med den
centralstyrda skola som försvann för några år sedan. Rektorer ägnar nu mycket stor del av sin arbetstid åt budget,
fastighetsförvaltning, skolbyggen, upphandlingar, skolmat,
miljö- och lönefrågor. Därtill kommer utvecklingsarbete och
försöksverksamhet, t ex arbetet med föräldrastyrelser.
Rektorerna får allt mindre tid för sin viktigaste uppgift – att
vara hängivna ledare för utbildningen och fostran i skolan.
Om vi i framtiden skall ha en hög klass på skolorna i
Hässleholm, måste vi se till att rektorerna får möjlighet att
framförallt ägna sig åt att leda och inspirera lärarna i
skolans huvuduppgift, undervisning och fostran. Detta är
mer viktigt än någonsin i en tid när samhällsförändringar
ställer stora krav på utveckling av skolan. Rektorerna måste
ha tid och möjlighet att vara pedagogiska ledare, och de
måste ha tid att stödja sina lärare i deras arbete för ordning
och reda, respekt och arbetsro i skolan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-04-23

Sid

26

Kf § 162 forts
Med hänvisning till ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna
att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag om hur rektorsbefattningar i vår kommun kan utformas så att huvuduppdraget blir det pedagogiska ledarskapet av verksamheten”
______
Ks au 2003-04-09, § 100
Motionen har sänts till barn- och utbildningsnämnden som
behandlat ärendet i arbetsutskottet 2003-03-05 (§ 30) samt
i nämnden 2003-03-19 (§ 43). Nämnden har antagit
förvaltningens yttrande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad.
______
Ks 2003-04-23, § 103
John Bruun yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels John Bruuns yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23
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Dnr 2003.223

255

Godkännande av avtal angående fastigheterna Hässleholm
Finja Mölleröd 2:6 och Hässleholm Finja Mölleröd 2:7
Ks au 2004-04-15, § 103
Nyttjanderättsavtal har tecknats med Försvarsmakten
genom Anläggnings- och Fastighetskontor Region Syd
genom vilket Försvarsmakten får nyttja fastigheterna
Hässleholm Finja Mölleröd 2:6 och Hässleholm Finja
Mölleröd 2:7 tiden 2003-01-01 - 2012-12-31 med en årlig
ersättning om 140 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat avtal.
______
Ks 2003-04-23, § 104
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat avtal.
Christer Caesar (kd) tillåts lägga följande anteckning till
protokollet. ”Vid fråga från undertecknad om riskområde vid
skjutning får läggas utanför förhyrt område svarar Lars
Olsson att så ej är fallet.”

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23
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Dnr 2003.222

255

Godkännande av avtal angående Hässleholm Hovdala 1:2
Ks au 2003-04-15, § 104
Nyttjanderättsavtal har tecknats med Försvarsmakten
genom Anläggnings- och Fastighetskontor Region Syd
genom vilket Försvarsmakten får nyttja fastigheten Hovdala
1:2 tiden 2003-01-01 - 2004-12-31 med en årlig ersättning
om 1 000 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat avtal.
______
Ks 2003-04-23, § 105
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat avtal.
Christer Caesar (kd) tillåts lägga följande anteckning till
protokollet. ”Vid fråga från undertecknad om riskområde vid
skjutning får läggas utanför förhyrt område svarar Lars
Olsson att så ej är fallet.”

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-04-23
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Dnr 2002.613

533

Godkännande av konsortialavtal avseende Kristianstad
Airport AB
Ks au 2003-04-15, § 105
Förslag till nytt konsortialavtal mellan ägarna till
Kristianstad Airport AB har upprättats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till konsortialavtal avseende
Kristianstad Airport AB.
______
Ks 2003-04-23, § 106
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kristianstad Airport AB

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2003-04-23, § 107
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2003.26
002
Kommunledningskontorets planeringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-04-16
-bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-04-16
-arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i
kommunens fastigheter samt avtal, varigenom kommunen
tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, såvitt gäller
upplåtelser för tid om högst fem år beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-04-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2003-03-26, 2003-04-09
2003.201
050
Ekonomikontoret – Upphandlingar överstigande två
basbelopp december 2002—mars 2003

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-04-23

Sid
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Övriga anmälningar
Ks 2003-04-23, § 108
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2003.104
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik mars 2003
2003.55
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2003-03-31
2003.187
007
Revisorerna – Granskning avseende inrättande av
kommunal lantmäterimyndighet, redovisning av utfall
2003.202
240
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Mejeristen,
Vinslövs tätort
2003.191
240
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Område vid
Skjutbanevägen, Norra Röinge, Hässleholms tätort
2003.216
001
Tekniska nämnden - Organisationsförslag
2003.90
214
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut angående prövning enligt
12 kapitlet 1§ plan- och bygglagen
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-04-23
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Ks § 108 forts
2003.88
530
Länsstyrelsen i Skåne län – Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Skåne 2004-2015
2003.133
108
Ulf o Ewa Swärdh, Vittsjö – Påpekanden rörande
”planteringsförslag” avseende avloppsreningsanläggningen i
Havraljunga
2002.633
701
Regeringskansliet, Justitiedepartementet –
Ungdomsbrottslighet
Svenska Kommunalarbetareförbundet – Varsel om
stridsåtgärder
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll
2003-03-14
Svenska Kommunförbundet – Svenska Kommunförbundets
kongress år 2003
Kjerstin Ulfvik-Jonasson ang. nytt allaktivitetshus på
Ljungdala. Bengt Andersson och kommunstyrelsen på ett
förslag från Barn- och utbildningsnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Information
Information lämnas ang. stridsåtgärder beträffande Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
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