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Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 2001.470

875

Bjärnums Fornminnesförening angående utbyggnad av
Bjärnum museum
Ks au 2002-02-06, § 45
I budget för år 2002 har 2 100 000 kronor reserverats i
tekniska nämndens investeringsbudget för utbyggnad av
Bjärnums museum. Det har förutsatts att samma belopp
skall erhållas genom statsbidrag. Förutsättningarna att inom
de närmaste åren få ett sådant statsbidrag tycks inte finnas.
Fornminnesföreningen i Bjärnum föreslår nu att finansiering
utöver kommunens andel ska ske genom att föreningen
upptar ett lån å 2 mkr, vilket ska amorteras av kommunen
med 400 000 kronor per år. Snapphanebygdens stiftelse har
uttalat att den har för avsikt att årligen ge Fornminnesföreningen ett bidrag om 250 000 kronor för museets förverkligande.
Med hänsyn till det stora åtagandet från kommunens sida
måste, innan slutlig ställning tas till förslaget, en fördjupad
kostnadskalkyl göras för såväl utbyggnad som drift.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden att utreda kostnaderna för
investering och drift.
______
Ks au 2002-05-22, § 164
Tekniska nämnden har svarat enligt § 26/2002.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Sid

3

Ks au § 164 forts
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt ekonomikontoret att i samråd med tekniska
nämnden utarbeta ett finansierings- och nyttjandeavtal,
att som förutsättning skall gälla att byggnationen får kosta
högst 4 800 000 kronor, samt att bidrag erhålles från
Snapphanebygdens stiftelse.
______
Ks au 2002-06-19, § 207
Ekonomikontoret föreslår beslut enligt nedan.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen finansierar hela utbyggnaden av Bjärnums
museum,
att utbyggnaden får kosta högst 4,8 miljoner kronor,
att finansieringen sker genom att ianspråkta 2,7 miljoner
kronor av kommunens rörelsekapital och 2,1 miljoner
kronor ur budget 2002,
att investeringen utgör anslagstyp 1,
att Bjärnums Fornminnesförening betalar hyra för lokalerna,
avseende år 1-7, enligt särskilt upprättat hyresavtal, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta och underteckna hyresavtalet/nyttjandeavtalet.
______

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
Ks 2002-08-07, § 107
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
TN
L Olofsson

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.328

041

Tilläggsanslag för ökade lönebikostnader och utökad
pensionsrätt 2002 för räddningstjänsten
Ks au 2002-06-19, § 209
Byggnadsnämnden har 2001-12-11, § 408, beslutat anhålla
om tilläggsanslag för räddningstjänsten med 585 000 kronor
avseende ökade pensions- och lönebikostnader utöver de
generella löneökningarna.
Ekonomikontoret föreslår därför att kostnadsökningarna för
lätthelgs- och storhelgstilläggen finansieras ur anslaget
”Löneökningar 2002”, medan kostnaderna för brandmännens pensionsrätt, 290 000 kronor, finansieras ur anslaget
”Kalkylerad KP” under finansförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja byggnadsnämnden tilläggsanslag med 585 000
kronor avseende ökade pensions- och lönebikostnader för
deltidsanställda brandmän,
att finansiera kostnaden på 295 000 kronor avseende lätthelgs- och storhelgstilläggen ur anslaget för ”Lönekostnader
2002”, samt
att finansiera kostnaden på 290 000 kronor avseende
deltidsanställda brandmäns utökade pensionsrätt ur anslaget ”Kalkylerad KP” under finansförvaltningen.
______

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Ks 2002-08-07, § 108
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja byggnadsnämnden tilläggsanslag med 585 000
kronor avseende ökade pensions- och lönebikostnader för
deltidsanställda brandmän,
att finansiera kostnaden på 295 000 kronor avseende lätthelgs- och storhelgstilläggen ur anslaget för ”Lönekostnader
2002”, samt
att finansiera kostnaden på 290 000 kronor avseende
deltidsanställda brandmäns utökade pensionsrätt ur anslaget ”Kalkylerad KP” under finansförvaltningen.

Beslut till
BN
ek

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07

7

Dnr 2002.329

042

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

Förändr
bruttoram

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

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

Beslut i resp.nämnd

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

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

Beslut till
Nämnderna/kontoren enl. ovan

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.330

042

Lönekostnadsökning 2002, lönebikostnad
Ks au 2002-06-19, § 211
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2002-05-22, § 83,
beslutat omdisponera 26 925,0 tkr avseende de avtalsförhandlingar som var klara per 2002-04-26.
Ekonomikontoret redovisar ytterligare omdisponeringar.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att omdisponera 4 356,0 tkr från anslaget för löneökningar
2002 på finansförvaltningen, samt
att tillföra nämnderna 4 356 000 kronor enligt förslag.
./. Bilaga
______
Ks 2002-08-07, § 110
Kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 4 356,0 tkr från anslaget för löneökningar
2002 på finansförvaltningen, samt
att tillföra nämnderna 4 356 000 kronor enligt förslag.
./. Bilaga

Beslut till
ek

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.338

564

Val av representant i avfallsgruppen inom
Hässleholmsavtalet
Ks au 2002-06-19, § 218
Enligt övergripande avtal mellan Kristianstads och
Hässleholms kommuner avseende avfallshantering är kommunernas intention att fortlöpande utveckla samarbetet
med avfallsinsamling, återanvändning, återvinning, avfallsförbränning och deponering samt genom rationaliseringar
söka minska kostnaderna för avfallshanteringen .
För att ytterligare utveckla och förbättra samarbetet skall en
arbetsgrupp ”Avfallsgruppen” bestående av 3 förtroendevalda från vardera Kristianstad och Hässleholms kommun
samt bolagens direktörer organiseras. Gruppen utser ordförande och sekreterare inom sig.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att till Hässleholms kommun representanter utse
Bengt Andersson
Pär Palmgren
K G Sjöholm, samt
Jan Göransson
______

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07
Ks 2002-08-07, § 111
Kommunstyrelsen beslutar
att till Hässleholms kommuns representanter utse
Bengt Andersson
Pär Palmgren
K G Sjöholm, samt
Jan Göransson.

Beslut till
BA
PP
KGS
JG

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.327

001

Samordning av folkhälsofrågorna
Ks au 2002-06-19, § 221
Administrationen av folkhälsofrågorna är placerade vid
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret.
Kanslichefen föreslår i skrivelse överflyttning av folkhälsofrågorna till fritidsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överföra huvudmannaskapet för folkhälsoarbetet till
fritidsnämnden att gälla fr.o.m. 2002-08-01,
att uppdra åt nämnden att göra en översyn av formerna för
folkhälsoarbetet,
att ställa till fritidsnämndens förfogande 80 000 kronor för
ändamålet år 2002 att finansieras ur kommunledningskontorets medel (VHT 036), samt
att uppdra åt budgetberedningen att i budget för år 2003
överföra 100 000 kronor från kommunstyrelsens/ kommunledningskontorets budget till fritidsnämndens budget.
______
Ks 2002-08-07, § 112
Kommunstyrelsen beslutar
att överföra huvudmannaskapet för folkhälsoarbetet till
fritidsnämnden att gälla fr.o.m. 2003-01-01,
att uppdra åt nämnden att göra en översyn av formerna för
folkhälsoarbetet, samt

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Ks § 112 forts
att uppdra åt budgetberedningen att i budget för år 2003
överföra 100 000 kronor från kommunstyrelsens/ kommunledningskontorets budget till fritidsnämndens budget.

Beslut till
klk
FN

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Dnr 2002.319

710

Maxtaxa - Reducering av avgiften för barn i familjedaghem
etc från och med höstterminen det år då de fyller fyra år
Ks au 2002-06-19, § 223
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 62/2002 beslutat
att föreslå att samma avgiftsbefrielse skall gälla för barn
placerade hos dagbarnvårdare etc som för barn i allmän
förskola.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att föreslå att samma avgiftsbefrielse skall gälla för barn
placerade hos dagbarnvårdare etc som för barn i allmän
förskola.
Moderata Samlingspartiet noterar med glädje att den
borgerliga oppositionens (m+kd+fp) förslag (motion kf
2002-04-29) vunnit gehör så snabbt. Vi vill dock påpeka
missförhållandet att motionen ej behandlats i samband med
beslutet i barn- och utbildningsnämnden.
______
Ks 2002-08-07, § 113
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att samma avgiftsbefrielse skall gälla för barn placerade hos
dagbarnvårdare etc som för barn i allmän förskola
Följande protokollsanteckning medges: Vi noterar med
glädje att den borgerliga oppositionens (Moderaterna,
folkpartiet och kristdemokraterna) förslag (motion kf
2002-04-29) vunnit gehör så snabbt.
______
Beslut till
Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.171

101

Motion angående skoldaghem
Kf 2002-03-25, § 60
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Barnen speglar i mångt och mycket tillståndet i samhället. I
grundskolan finns barn som lever i oroliga förhållanden.
Dessa barn behöver stöd, bekräftelse och uppmuntran.
Skolan kan förvisso aldrig ersätta föräldrar och familj, men
är likafullt en viktig pusselbit för att ge barn trygghet.
Skolan ska stödja, hjälpa och uppmuntra alla barn, naturligtvis; men framför allt barn vars livssituation är rörig. Resursförstärkningar till skolan ger resultat. Kommunens satsning på socialsekreterare är positiv. Skolan har också under
senare år kunnat fylla luckor av psykologer och fritidsledare.
Likafullt drabbas skolor av svåra situationer, där ett fåtal
barn, som mår dåligt, påverkar det allmänna tillståndet på
skolan negativt. Detta drabbar alla i skolan, både barn och
vuxna. Vid extrema situationer krävs avlastning. Därför tror
jag att det är, under en övergångsperiod, både nödvändigt
och värdefullt att ge barn möjligheten att få stöd på skoldaghem vilka är, och ska vara, resursstarka och inriktade
med specialkompetens för att möta barn med olika önskemål och behov.
Denna åtgärd ska inte ses som straff utan ett sätt för att få
en förändring till stånd. Utbildning och behandling på resursstarka skoldaghem ger oroliga barn dessutom en chans,
och är en åtgärd att bryta ett negativt mönster. Min erfarenhet är att negativa spiraler måste brytas med bestämda
och riktade insatser. Dessutom får vi inte svika ett enda
barn i dess skolgång. Inte ett enda!

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Kf § 60 forts
Resultatet blir att den drabbade skolan får arbetsro, personalen återfår arbetsglädje och förmår vinna ny kraft, och
inte minst de barn som mår dåligt får professionellt stöd och
hjälp för att finna sig själv och lite glädje i skolarbetet och
framför allt i livet.
Till detta vill vi också koppla möjligheten för alla barn att
söka sig till denna skolform. Det finns perioder i livet då
barn av olika anledningar behöver extra stöd och bekräftelse. Då ska detta vara möjligt. Ju tidigare vi kan hjälpa
barn som far illa eller mår dåligt desto bättre är det. Detta
är måhända en kostnadskrävande reform. Men det är så att
barn får kosta! Och i ett större perspektiv lönar sig satsningar på barn. Det är alltid lönsamt att förebygga. Alltid.
Nedläggningshotade ”byaskolor” med lite lugnare miljö kan
med fördel omformas till skoldaghem. Vi miljöpartister vill
skapa mångfald i skolans värld. Barn är olika, skolor ska
också vara olika.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utöka skoldaghemsverksamheten.”
______
Ks au 2002-06-19, § 228
Enligt barn- och utbildningsnämnden § 61/2002 har barnoch utbildningsnämnden 2002-02-17, § 17 uppdragit åt förvaltningen att till nämndens sammanträde i november 2002,
ta fram en långsiktig plan för hur grundskoleverksamheten
framöver skall organiseras i Hässleholms kommun. I detta
uppdrag ingår även skoldaghemsverksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt att yttrande över
motionen hänvisa till sitt beslut 2002-02-27, § 17.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 228 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att som yttrande över motionen hänvisa till barn- och
utbildningsförvaltningens beslut 2002-02-27, § 17 att
upprätta en plan för grundskoleverksamheten.
______
Ks 2002-08-07, § 114
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att som yttrande över motionen hänvisa till barn- och
utbildningsnämndens beslut 2002-02-27, § 17 att upprätta
en plan för grundskoleverksamheten.
______

Beslut till

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 2000.502

101

Motion angående GMO
Kf 2000-11-27, § 179
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsens, miljönämnden, barn- och
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden:
”Vill vi äta mat från växter som fått sin arvsmassa förändrad
på konstgjord väg? Ja, kanske, men vår kunskap på området är ringa.
Användningen av genmodifierade organismer, GMO, har
vuxit explosionsartat. Gentekniken är alltså inte någon avlägsen framtidsvision. Den finns maten vi köper – i korven, i
margarinet, i fruktkrämen etc. 2000-talets stora
konsumentfråga är, utan konkurrens, genmanipulation.
Utan folklig debatt placeras fiskgener i tomater och soja.
Idag används gentekniken framför allt för att få grödor att
tåla stora mängder bekämpningsmedel. Det är en tillämpning som inte gynnar småbrukare och som skadar miljön.
Grödor som är anpassade för att besprutas försvårar avvecklingen av kemikaliejordbruket. Trenderna här styrs av
multinationella företag som Monsanto (Round Up).
Som konsumenter har vi rätt att välja om vi vill stödja den
här utvecklingen eller inte. Det kan vi bara göra om vi får
veta vilka varor som innehåller GMO. Därför är det självklart
att dessa produkter ska märkas. Detta är en fråga som miljöpartiet de gröna driver på nationell nivå och i EU.
Grön genpolitik är att tillämpa försiktighetsprincipen. Innan
vi vet om GMO slår ut den genetiska mångfalden, sprids
okontrollerat, orsakar folksjukdomar, skapar gifttåliga insekter och motståndskraftiga ogrässorter, måste vi införa
ett flerårigt moratorium.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Kf § 179 forts
Hässleholms kommun bör säga nej till livsmedel som innehåller GMO tills vi är helt säkra på att produkterna inte är
skadliga för konsumenterna och miljön. Vi måste också
visa att vi tar seriöst på varningssignaler om allergier och
sjukdomar som kan orsakas av GMO. Huruvida antibiotikaresistenta gener i maten ger fler sjukdomar som penicillin
inte biter på kan vi bara gissa och tro.
Vi miljöpartister tar omvårdnaden av kommunens barn och
omsorgstagare på fullt allvar och vill att hela kommunfullmäktige gör gemensam sak med oss. Vi vill ta ansvar för
genteknikens risker!
Med anledning av ovanstående föreslår miljöpartiet de gröna
att alla måltider som serveras i kommunal regi i Hässleholms kommun ska vara fria från produkter som innehåller
GMO. Kort sagt: Hässleholms kommun ska bli en GMO-fri
zon!”
______
Ks au 2002-06-19, § 229
Miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen.
Härutöver har kommunfullmäktige den 27 maj 2002 antagit
en policy för miljöanpassad kommunal upphandling. I denna
anges under punkt 5.7 följande ”Vid upphandling av livsmedel skall leverantör genom dokumentation visa att inga
ingredienser med ursprung från genmodifierade livsmedel
förekommer.”
Med beaktande av ovanstående är motionen redan besvarad
positivt.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes
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Ks au § 229 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till att motionens syfte tillgodosetts i
antagen policy för miljöanpassad upphandling, anse
motionen vara besvarad.
______
Ks 2002-08-07, § 115
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 2001.3

101

Motion angående vegetarisk mat i skolmatsalarna
Kf 2001-01-29, § 18
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”I Sverige äter vi cirka 80 % för mycket kött. Denna överkonsumtion av kött skapar många sjukdomar. Samtidigt
som det finns 1,3 miljarder runt om på jorden som kommer
att dö av överflöd så är det lika många som lever på gränsen till att dö av svält. Det är inte helt fel att påstå att vår
konsumtion påverkar de fattiga länderna. Att producera kött
kräver enormt mycket större resurser än att producera vegetarisk mat och är därmed en stor belastning för vår miljö.
I våra skolor äter barn och ungdomar varje dag samma
gamla vanliga kötträtter. Moussaka, falukorv, minestronesoppa/ärtsoppa, blodkorv, pizza, fiskburkare, pasta med
skinksås och så vidare. Allting med kött som huvudingrediens. Om man vill ha vegetarisk mat så måste man ha ett
intyg från sjuksköterskan och en underskrift från föräldrarna. De signaler som vi skickar är att om du är vegetarian
så är du avvikande och om du äter kött så ska du hålla dig
till det. Valfrihet existerar inte i skolmatsalens värld.
Först när man lämnar skolans värld är man fri att välja själv
vad du vill äta för dagen. De som inte tycker om maten i
skolan går till kiosken och köper en påse med nermalda
djurskelett samt smak- och färgämnen som får duga till
lunch. Naturligtvis ska barnen själva få en god vegetarisk
rätt om inte kötträtten faller dem i smaken. Naturligtvis ska
skolan ge barnen en nyanserad bild även vad det gäller mat.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Kf § 18 forts
Det finns heller inga konflikter mellan näringsriktig kost och
vegetarisk mat. Detta finns det, som ni säkert känner till,
seriösa forskningsrapporter som styrker. Det är därför också
en god idé att åtminstone en gång i veckan servera en vegetarisk rätt som huvudrätt.
Därför yrkar vi
att alla skolor i Hässleholms kommun vid varje måltid ska
kunna erbjuda ett gott vegetariskt alternativ som alla elever
ska kunna välja utan att anmäla detta i förväg
att alla skolor i Hässleholms kommun ska, minst en gång
per vecka, servera en vegetarisk rätt som huvudalternativ.”
______
Ks au 2002-06-19, § 230
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig positivt över
motionen enligt § 63/2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till införandet av vegetarisk kost som
valbart alternativ i skolan inom ramen för befintliga resurser
för skolmåltidsverksamheten, samt
att härmed anse motionen vara besvarad.
______

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Ks 2002-08-07, § 116
Hans Wendel yrkar bifall till motionens förslag att alla skolor
i Hässleholms kommun ska, minst en gång per vecka,
servera en vegetarisk rätt som huvudalternativ.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Wendels yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Hans Wendel reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______

Beslut till

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 1999.440

101

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

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Ks au § 231 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att , med hänvisning till att Hässleholmsbyggen AB aktivt
och med rabatter hyr ut lägenheter till studerande och ungdomar, anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2002-08-07, § 117
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 2000.176

101

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

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Ks au § 232 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande 2001-08-23.
______
Ks 2002-08-07, § 118
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 2002.362

042

Justering av budget 2002 och flerårsplan 2003-2004
Ks au 2002-08-07, § 244
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 2002
anges det i tekniska nämndens investeringsbudget att
”Macrotillsyn av yrkesinspektion” är angiven med anslagstyp
2, vilket innebär att kommunfullmäktige säger ja till
investeringen, ja till finansieringen samt nej till kommande
driftkostnader.
Ekonomikontoret uppger att den borde varit upptagen som
anslagstyp 1, dvs att även kommande driftkostnader kompenseras.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anslagstypen för ”Macrotillsyn av yrkesinspektion” ändras till anslagstyp 1.
______
Ks 2002-08-07, § 119
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
ek

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 2002.221

041

Medel för akut fastighetsunderhåll
Ks au 2002-08-07, § 254
Tekniska nämndens ordförande har på uppdrag av nämnden
inkommit med en skrivelse daterad 2002-04-22 med en
beskrivning av behovet av akut underhåll på flera av kommunens fastigheter samt en redogörelse för ett medelsbehov på 12,7 miljoner kronor för att åtgärda de mest akuta
problemen.
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall dock med ändringen att
finansieringen sker genom driftbudgeten.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att tillföra tekniska nämndens investeringsbudget 10
miljoner kronor att användas till av tekniska nämnden
prioriterade åtgärder,
att investeringen skall utgöra anslagstyp 1, samt
att investeringen finansieras ur kommunens rörelsekapital.
______
Ks 2002-08-07, § 120
Bo-Anders Thornberg yrkar att medlen tillförs driftbudgeten.
I detta instämmer Christer Caesar, John Bruun och Hans
Wendel.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Ks § 120 forts
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder BoAnders Thornbergs yrkande röstar nej.”
Åtta ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Leif Nilsson, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Lars G Wiberg,
Catharina Månsson och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Hans Wendel, Bo-Anders Thornberg, Pär
Palmgren, Karin Axelsson, John Bruun, Ingemar Gustavsson
och Christer Caesar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderata Samlingspartiets, Folkpartiets, Kristdemokraternas
och Vänsterns ledamöter reserverar sig till förmån för BoAnders Thornbergs yrkande.
______

Beslut till
TN
ek

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 2002.346

019

Kommunal beredskap - Informationsplan
Ks au 2002-08-07, § 255
Efter påpekanden från Överstyrelsen för civil beredskap har
Beredskapsinformationsplanen för Hässleholms kommun
uppdaterats. Uppdateringen innebär förtydligande av upplysningscentralens och presscentrets roller gentemot massmedia.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreslagen ändrad lydelse av planen.
______
Ks 2002-08-07, § 121
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen ändrad lydelse av planen.

Beslut till
klk (PH)

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 2002.3

101

Motion angående framtidens avfallshantering
Kf 2002-01-28, § 19
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson
remitterats till kommunstyrelsen och Hässleholms
Renhållnings AB:
”Det är hög tid att modernisera Hässleholms kommuns
avfallshantering. Som vi ser det får kommunen inte förlora
ytterligare tempo i utvecklingen av källsorteringen. Mycket,
allt för mycket, har de senaste åren handlat om att sopförbränning i stor skal ska ”trolla bort” ett växande avfallsberg,
och därmed lösa problemen. Det är i själva verket tvärtom;
sopförbränning skapar nya problem som askberg och
makabra utsläpp till luften vi andas; Jag menar också att
det finns alternativa lösningar, och jag är bekymrad över att
debatten inte i större utsträckning handlat om detta. Miljöbalken stipulerar dessutom att alternativa lösningar regelmässigt ska utredas. Och, viktigare, vi glömmer att angripa
grundproblemet med sopberget - förpackningshysterin.
Vi måste utveckla källsorteringen och därmed möjliggöra en
utökad materialåtervinning. Självklart kan vi här gå längre.
Målsättningen för oss miljöpartister är att den brännbara
fraktionen är avvecklad inom tre år. Sopförbränning är, som
vi ser det, endast en kort och tämligen misslyckad parentes
i mänsklighetens hantering av avfall!
Vi vill också återupprätta producentansvaret och vill att
kommunen driver på i frågan. Det föreligger en viss konflikt
mellan kommun och materialbolag, kanske ska kommun
tona ner sin roll i sophanteringen och låta mterialbolagen ta
ett större ansvar? Kanske är det tänkt att fungera just så?

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Kf § 19 forts
Vidare. Jag tycker också att vi bör ompröva bolagsbildningen av renhållningsverksamheten. I och med denna
är det svårare för enskilda kommunfullmäktigeledamöter att
påverka kommunens avfallshantering och lägga förslag för
densamma.
Att det råder en stor osäkerhet om hur vi ska forma framtidens hantering av avfall är tydligt med tanke på att ärenden åker ”jo-jo” mellan kommunfullmäktige och berörda
styrelser. Detta är ingen betjänt av. Tvärtom.
För ett år sedan föreslog jag i kommunfullmäktige att alla
politiska partier, företrädare för fjärrvärmebolaget, miljönämnden och renhållarna borde träffas för att om möjligt
finna en gemensam väg att beträda för framtidens avfallshantering. Jag föreslår nu detta igen; att kommunfullmäktige tar initiativet till att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att finna godtagbara lösningar på framtidens källsortering och om möjligt lägga fast en moderniserad avfallspolitik.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att det blir
kommunfullmäktiges mening att tillsätta en arbetsgrupp.”
______
Ks au 2002-08-07, § 257
Hässleholms Renhållare AB har yttrat sig över motionen och
avstyrker tillsättande av arbetsgrupp.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till vad renhållningsbolaget anfört, avslå
motionen.
______

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Ks 2002-08-07, § 122
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 2002.222

101

Motion angående avgifter för barn i familjedaghem
Kf 2002-04-29, § 77
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke,
Kristina Lind och Birgitta Tuvesson remitterats till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden:
”Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27
februari 2002 framgick det av underlaget till beslut att
”Allmän Förskola” inte kan bedrivas i familjedaghem. Som
en konsekvens av detta beslöt nämnden då att ej tillåta
dubbelplacering samt hänvisa föräldrar som väljer ”Allmän
Förskola” för sina barn endast till förskola.
Efter det att propositionen om ”Allmän Förskola” togs av
Regeringen framkom det vid interpellationsdebatten den 18
april 2001, mellan skolminister Ingegerd Wärnersson och
riksdagsledamot Gunilla Tjernberg, kritik mot att ”Allmän
Förskola” inte kan bedrivas i familjedaghem. De familjer
som från och med 1 januari 2003 väljer att ha sina barn hos
dagbarnvårdare får inte del av de 525 avgiftsfria timmarna
per år som reformen medför.
Ingegerd Wärnersson gav då följande besked (citat):
”Om en kommun vill reducera avgiften för de barn som
enbart kommer att vara i familjedaghem och inte kommer
att vistas i förskola ska man också kunna göra detta”.
Anledningen till att Ingegerd Wärnersson uttalade detta är
att annars kan inte samtliga familjer utnyttja den förmån
som är tanken med ”Allmän Förskola”, från fyra-års ålder.

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid

35

Kf § 77 forts
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna föreslår
därför att de familjer som från och med 1 januari 2003
enbart väljer att ha sina barn i familjedaghem också ska
omfattas av de tre avgiftsfria timmarna per dag.”
______
Ks au 2002-08-07, § 258
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig enligt §
79/2002 och hänvisat till sitt beslut § 62/2002.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
förslag till beslut, vilket överensstämmer med motionens
förslag, anse motionen vara besvarad.
______
Ks 2002-08-07, § 123
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-08-07
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Dnr 1999.432

252

Tilläggsavtal avseende fastigheten Tre Överstar 2,
Hässleholm
Ks au 991118, § 311
Genom förbiseende vid förvärvstillfället utnyttjades inte de
möjligheter till momsavdrag som föreligger.
Hässleholms kommun har genom köpeavtal 1992-10-19
förvärvat fastigheten Tre Överstar 2 av Industrikonstruktioner Fastigheter i Sydsverige AB (numera Sigma Automation AB) och Prosumus Bygg AB.
Från säljarna föreligger nu ny förfrågan om tecknande av
tilläggsavtal för att utnyttja momsavdraget.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat tilläggsavtal till köpekontrakt
avseende fastigheten Tre Överstar 2 i Hässleholm, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar.
______
Ks 991124, § 181
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Kf 991213, § 151
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat tilläggsavtal till köpekontrakt
avseende fastigheten Tre Överstar 2 i Hässleholm, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna
erforderliga handlingar.
______
Ks au 2002-08-07, § 259
Efter förfrågan från Öhrlings Price Waterhouse Coopers
revisionsbyrå beslutade kommunfullmäktige 1999-12-13 att
godkänna tilläggsavtal till köpehandling 1992-10-19
varigenom säljaren skulle kunna återfå återbetald ingående
moms har i förhandsbesked inte godkänt åtgärden.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslutet 1999-12-13, § 151, samt att inte
teckna tilläggsavtal enligt förfrågan.
______
Ks 2002-08-07, § 124
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Expl/avtal

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2002-08-07, § 125
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
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-02,
2002-05-13, 2002-05-22, 2002-05-28, 2002-06-05, 200206-11, 2002-06-19, 2002-06-25
Protokoll från IT-Styrgruppen 2002-05-21

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Övriga anmälningar
Ks 2002-08-07, § 126
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2002.7
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2002-06-30
2002.382
042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2002-05-31
2002.234
214
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Norra Station,
Bokeberg, Hässleholms tätort
2002.191
214
Byggnadsnämnden – Intyg om laga kraft, Del av
Gäddastorp (Gäddastorp 4:13, Koloniområdet), Hässleholms
tätort
2002.6
701
Lokala Brottsförebyggande rådet i Hässleholms kommun –
Kopia på brev till Länspolismästaren
2000.244
214
Länsstyrelsen i Skåne län – Avslag av överklagande av
beslut angående detaljplan för fastigheten Påarp 2:18 m.m.,
Hästveda
2002.399
872
Länsstyrelsen i Skåne län – Tillstånd till ingrepp i fast fornlämning på fastigheten Norra Essestorp 1:38, Hästveda
socken

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-08-07

Sid
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Ks § 126 forts
2002.267
872
Länsstyrelsen i Skåne län – Ifrågasatt byggnadsminnesförklaring av f.d. skolan i Rävninge by, Rävninge 1:10 och
Rävninge 3:18 (Hästveda sn)
2002.378
311
Länsstyrelsen i Skåne län – Förslag till plan för byggande av
enskilda vägar i Skåne län, perioden 2002-2003
2002.349
431
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut om strandskyddsområden
2002.363
311
Vägverket – Fastställelse av arbetsplan för omläggning av
väg 2026 vid Ignaberga kalktäkt, samt indragning av väg
2002.367
427
Växjö tingsrätt Miljödomstolen – Dom angående tillstånd för
Hästveda Gjuteri
2002.370
789
Stiftelsen För Insamlingskontroll – Angående UFF – U-landshjälp från Folk till Folk
Kristianstad Airport – Årsredovisning för räkenskapsåret
2001, Protokoll från bolagsstämma
Samarbetskommittén Skåne Nordost – Sammanträdesprotokoll 2002-06-11
2002.262
731
Tomelilla kommun - Samverkan kring hjälpmedelstjänster

Justering

BA

BAT

Utdraget bestyrkes

