SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-04-03

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
Margareta Sundin (s)
Christer Welinder (s)
Lena Axelsson (s)
Rune Stensby (s)
Arne Elowson (c)
Bo Hofvander (c)
Hans Wendel (v)
Pär Palmgren (m)
Karin Axelsson (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)

Ersättare

Lars-Göran Wiberg, Lena Wallentheim, Thomas Rasmusson,
Lars Johnsson, Roland Hansson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

John Bruun

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-04-16

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

John Bruun

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-04-03

Anslagsdatum

2002-04-16

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

JB

Paragrafer 39-51

Anslagets nedtagande 2002-05-10

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-04-03
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Dnr 2002.105

252

Förvärv, genom ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering, avseende del av Hässleholm Skea 3:1
Ks au 2002-03-06, § 63
En fördjupad översiktsplan för Sösdala antogs av kommunfullmäktige 2002-01-28. Nordöstra delen av planen, öster
om stambanan och intill norra infarten till Sösdala, har
redovisats som strategiskt område för framtida industriområde.
Exploateringsavdelningen föreslår att rubricerade fastighet
inom detta område inköps.
Förslag till överenskommelse har upprättats enligt följande:
Läge:
Areal:
Säljare:
Köpesumma:

Sydväst om norra infarten till Sösdala,
omedelbart öster om stambanan
Totalt ca 5,4 ha
Anders Silfverberg, Sösdala
230 000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering berörande Hässleholm Mellby 39:1 och
Skea 3:1,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar, samt
att finansiera förvärvet om 230 000 kronor ur kontot för
inköp, projekt 62 500 (ansvar 21).
______

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-04-03

Sid
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Ks 2002-04-03, § 39
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering berörande Hässleholm Mellby 39:1 och
Skea 3:1,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar, samt
att finansiera förvärvet om 230 000 kronor ur kontot för
inköp, projekt 62 500 (ansvar 21).

Beslut till
Expl.avd.+avtal

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.101

041

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

Beslut till
klk

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.76

101

Motion om folkomröstning angående regional
sopförbränningsanläggning
Kf 2002-02-25, § 40
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
remitterats till kommunstyrelsen:
”Vi kräver att planerad sopförbränningsanläggning i Hässleholm, vilken är ett ekonomiskt högriskprojekt med makabra
och oöverblickbara miljökonsekvenser, underställs en beslutande folkomröstning!
Ett bärande argument är att frågan inte vinner en bred majoritet i kommunfullmäktige. Ett annat är att grupper i samhället, t ex ungdomar, inte är informerade om och insatta i
vilka ödesdigra konsekvenser frågan i realiteten bär.
Som vi ser det finns idag två tydliga alternativ för medborgarna att ta ställning till:
Dels socialdemokraternas och centerpartiets förslag som innebär storskalig förbränning av sopor med varierande kvalitet (uppgifter från 23 000 upp till 33 000 ton sopor per år
har redovisats), med miljöfarliga utsläpp till gemensamt
lufthav och med stora mängder starkt förorenad aska som
ska deponeras på Vankivatippen som följd. Utsläppen av
växthusgaser ökar.
Dels Miljöpartiet de Grönas förslag som innebär moderniserad källsortering med tydligt producentansvar och ökad
materialåtervinning (Ronnebymodellen), och utbyggd flisbaserad fjärrvärme i kommunal regi som skapar ökad avsättning för skogsflis och alstrar ren aska som återförs till
skogsmark (kretslopp). Utsläppen av växthusgaser minskar.

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Kf § 40 forts
Andra alternativ som sopförbränning i mindre skala, vilket
inte ter sig ekonomiskt möjligt och försäljning av
fjärrvärmebolaget, vilket i realiteten innebär sopförbränning
i stor skala utan demokratisk kontroll, är enligt vårt förmenande inte eftersträvansvärda. Och som vi ser det är endast
vårt alternativ långsiktigt möjligt!
Med hänvisning till ovanstående föreslår Miljöpartiet de
Gröna att planerad regional sopförbränningsanläggning underställs en kommunal beslutande folkomröstning.”
______
Ks au 2002-03-06, § 69
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
Ks 2002-04-03, § 41
Thomas Rasmusson tackar för handläggningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.111

045

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

Beslut till
Hlmbyggen
ek

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.180

042

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

Justering

BA

JB

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

Beslut till
rev
kf

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.122

406

Revidering av timtaxa/kostnadsfaktor för tillsyn inom
miljönämndens ansvarsområde
Ks au 2002-03-20, § 78
Miljönämnden hemställer hos kommunfullmäktige att
gällande timtaxa/kostnadsfaktor höjs.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
Frågan om att eventuellt höja K-faktorn borde behandlas
samtidigt med ett ställningstagande till hur stor självfinansieringsgrad nämnden ska eftersträva.
att kostnadsfaktorn K motsvarar 550 kronor fr.o.m. 2002års verksamhet i följande taxor:
- Taxa för vissa tjänster enligt hälsoskyddslagen, § 8
- Taxa för verksamhet enligt hälsoskyddslagen,
lantbruk, § 8
- Taxa för tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen, § 10 och § 11??
- Taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet, § 4
Bo-Anders Thornberg (m) deltar ej i beslutet. Han medges
lägga följande protokollsanteckning: ”Frågan om att eventuellt höja K-faktorn borde behandlas samtidigt med ett
ställningstagande till hur stor självfinansieringsgrad nämnden ska eftersträva.”
______

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Ks 2002-04-03, § 44
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på att höja K-faktorn
under budgetåret.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på arbetsutskottets förslag och finner förslaget bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att kostnadsfaktorn K motsvarar 550 kronor fr.o.m. 2002års verksamhet i följande taxor:
- Taxa för vissa tjänster enligt hälsoskyddslagen, § 8
- Taxa för verksamhet enligt hälsoskyddslagen,
lantbruk, § 8
- Taxa för tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen, § 10 och § 11??
- Taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet, § 4
Moderaternas ledamöter reserverar sig till förmån för
avslagsyrkandet.
______

Beslut till
Kfs
mf

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.121

739

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

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 79 forts
2. Inom det särskilda boendet med helinackordering, skall
vid fastställande av den inkomstrelaterade avgiften, den
enskilde, ej fylld 65 år, alltid förbehållas ett belopp som
motsvarar 30% av för ogift utgående folkpension i form av
ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, samt
20% på nettoinkomster som överstiger det belopp som
motsvaras av för ogift utgående folkpension i form av
ålderspension jämte därtill utgående pensionstillskott, dock
lägst 1 900 kronor per månad i genomsnitt över året.
3. För avlastningsplats uttages en avgift om 100 kronor per
dygn.
______
Ks 2002-04-03, § 45
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
ON
Kfs

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2000.537

101

Motion angående handläggningstider för tillståndsärenden
Kf 2000-11-27, § 183
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg
och Rolf Tronäss remitterats till kommunstyrelsen:
”Kommuninvånarna upplever långa handläggningstider för
enkla tillståndsärenden som dålig service. Ofta orsakar
också väntetiden extra arbete och kostnader för den sökande. Moderata samlingspartiet anser att garanterad
maximal handläggningstid av enkla tillståndsärenden, leder
till en mera rationell hantering och förbättrad service. När
det gäller bygglovsärenden skulle man kunna snabba upp
dessa omgående.
Moderata samlingspartiet föreslår därför
att en skriftlig garanti, enligt bilaga 1, ges i samband med
att ansökan lämnas till stadsbyggnadskontoret,
att ett särskilt tillståndskontor snarast skapas för att ta
hand om alla enkla tillståndsärenden.”
______
Ks au 2001-02-14, § 59
Byggnadsnämnden har enligt § 8/2001 yttrat sig över
motionen.
Bengt Andersson föreslår remiss till kommunledningskontoret för utformning i motionens anda.
Arbetsutskottet beslutar
att remittera ärendet till kanslichefen för framtagande av
slutligt förslag i motionens anda.
______
Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Ks au 2002-03-20, § 80
Kanslichefen har framtagit ett förslag till beslut. Han redovisar i skrivelse 2002-03-08 faktorer runt dels garanti avseende handläggningstid för bygglov och dels tillståndskontor.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden bifaller kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till ordförandens yrkande och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och
finner ordförandens yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
ordförandens yrkande röstar ja. Den som stöder Bo-Anders
Thornbergs yrkande röstar nej.”
Två ja-röster och en nej-röst avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson och Mona Hilbertsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt byggnadsnämnden att skapa och följa upp
nyckeltal avseende handläggningstider för såväl ”enkla” som
övriga bygglovsärenden, samt
att i övrigt avslå motionen.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
______

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Ks 2002-04-03, § 46
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels på Bo-Anders Thornbergs yrkande om bifall
till motionen och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas ledamöter reserverar sig till förmån för BoAnders Thornbergs yrkande.
______

Beslut till

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.458

029

Friskvårdsprojekt för Hässleholms kommun – ett
handlingsprogram för ”en friskare kommunal verksamhet”
Ks au 2002-03-20, § 81
Personalkontoret har arbetat fram ett förslag till projekt
avseende friskvårdsprogram för kommunens anställda.
Handlingsprogrammet utgår från i huvudsak tre mål – 1) att
minska sjukfrånvaron med 3,5 dagar per anställd, 2) att
minska andelen anställda i rehabiliteringsinsatser med 20%
och 3) att öka andelen anställda som utövar friskvård med
100%.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Friskvårdsprojektet drivs enligt personalkontorets förslag,
att anvisa 550 000 kronor till kommunstyrelsen/personalkontoret för år 2002, samt
att finansiera projektet genom att höja PO-pålägget med
tillämplig procentsats på samtliga nämnder.
______
Ks 2002-04-03, § 47
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut till
pk
ek

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2001.459

020

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

Beslut till
pk

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.174

102

Val av styrelseledamot i Västra Göinge Hembygdsförening
Ks 2002-04-03, § 49
Gertrud Olofsson har avsagt sig uppdraget som
styrelseledamot i Västra Göinge Hembygdsförening fr.o.m.
10 april 2002.
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.

Beslut till
Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2002-04-03, § 50
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2002.104
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende delegerat till chefen för
exploateringsavdelningen
-bostadsanpassningsbidrag
-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
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor
-exploateringsbudget
-servitut, ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt
2002.2
050
Ekonomikontoret – Upphandlingar överstigande två
basbelopp
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-28,
2002-03-06 och 2002-03-20
Protokoll från IT-Styrgruppen 2002-01-22

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes
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Övriga anmälningar
Ks 2002-04-03, § 51
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2001.170
214
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Fornbacken 2,
Sjukhusområdet, Hässleholms tätort
2002.30
214
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Köpmannen 1 och
2 m.fl., Hässleholms tätort
2002.7
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2002-02-28
2002.177
700
Lokala BRÅ – Klotter & skadegörelse i Hässleholms kommun
2002.128
041
Barn- och utbildningsnämnden –
Internbudget/resursfördelning 2002
2002.129
042
Kommunledningskontoret – Verksamhetsberättelse för
turismverksamheten och för Hovdala slottsförvaltning samt
statistikrapporter arbetsmarknadsenheten
2001.170
214
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut angående prövning enligt
12 kap 1 § plan- och bygglagen, för Fornbacken 2

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-04-03

Sid

22

Ks § 51 forts
2002.178
439
Länsstyrelsen i Skåne län – Våtmark inom ett område som
berörs av biotopskydd/ på fastigheten Kädarp 1:46 i
Hässleholms kommun
2001.470
875
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Ang.
statligt stöd till icke statliga kulturlokaler för Bjärnums
Museum
2002.114
042
Tekniska nämnden – Kommentarer till 2001 års
kompletteringsbudget
2002.
040
Tekniska kontoret – Lokala investeringsprogrammet (LIP) år
2000-2002
2002.168
042
Hässleholms Fjärrvärme AB – Årsredovisning 2001
2002.167
042
Hässleholms Renhållare AB – Årsredovisning 2001
2002.164
042
AB Hässleholmsbyggen – Årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2001
2002.165
042
Hässleholms Industribyggnads AB – Årsredovisning 2001
2002.166
042
Hässleholms Vatten AB – Årsredovisning 2001
2002.163
042
Stiftelsen Bjärnums hus – Årsredovisning 2001
Hässleholms Fjärrvärme AB – Ändring av kallelse till
ordinarie bolagsstämma

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-04-03

Sid

23

Ks § 51 forts
Hässleholms Industribyggnads AB – Kallelse till ordinarie
bolagsstämma
2002.182
042
Budgetuppföljning per 2002-02-28 samt resultatvarning
avseende verksamhetsåret 2002

Justering

BA

JB

Utdraget bestyrkes

