SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Irene Westerholm (s)
Sven Jönsson (s)
Margareta Axelsson (s)
Alf Nilsson (s)
Lars-Göran Wiberg (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Ingemar Gustavsson (kd)
Robin Gustavsson (kd)
Eva-Marie Lidén (kd)
Torsten Ising (fv)

Ersättare

Karin Axelsson, Urban Widmark och Kjerstin UlfvikJonasson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Lars-Göran Wiberg

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2003-12-09

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Lars-Göran Wiberg

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2003-12-03

Anslagsdatum

2003-12-10

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

LGW

Paragrafer 200-218

Anslagets nedtagande 2004-01-05

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

2

Dnr 2003.529

710

Barnomsorgstaxan
Ks au 2003-11-26, § 289
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår enligt
§ 116/2003 ny taxa för barnomsorg i familjedaghem, förskola och skolbarnsomsorg att gälla fr.o.m. 2004-01-01.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för barnomsorg att gälla från 2004-01-01.
______
Ks 2003-12-03, § 200
Barn- och utbildningsnämnden föreslog 2003-11-20, § 148,
att barnomsorgsavgifterna skall ändras så att avgiften per
månad tas ut med de maxbelopp som anges i SFS 2003:580
”Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, ändring i
förordningen 2001:160.”
Dessutom föreslås att avgift skall tas ut 12 månader per år i
fortsättningen, inte 11 månader som idag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Kommunal författningssamling
Barn- och utbildningsnämnden

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

3

Dnr 2003.528

261

Arrendeavtal för mobiltelefonianläggning
Ks au 2003-11-26, § 290
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till arrendeavtal med 3 GIS AB om att uppföra mobiltelefonianläggning.
Anläggningen omfattar torn 48 m och två teknikbodar.
Anläggningen är planerad norr om Belevägen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att, under förutsättning att erforderligt bygglov beviljas,
godkänna upprättat förslag till avtal om anläggningsarrende
berörande Läreda 436:6, avtalsnr 10010109, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avtalet.
______
Ks 2003-12-03, § 201
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning att erforderligt bygglov beviljas,
godkänna upprättat förslag till avtal om anläggningsarrende
berörande Läreda 436:6, avtalsnr 10010109, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avtalet.

Beslut till
Kommunledningskontoret/Exploateringsavdelningen
Byggnadsnämnden

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

4

Dnr 2003.503

001

Kommunledningskontorets organisation
Ks au 2003-11-12, § 286
Kommunledningskontoret är idag indelat i avdelningarna
kansli, planering, IT, näringsliv, turism och exploatering.
Härjämte finns en stabsfunktion bestående av ekonomiassistent och informatör.
Kanslichefen föreslår att nuvarande IT-sekreterare som
arbetar huvudsakligen med web-frågor överflyttas till
planeringsavdelningen. Web.frågorna är nära knutna till
informatörssidan som arbetar med web-frågor inom arbetet
med att införa 24-timmarsmyndighet.
Avdelningen föreslås byta namn till utvecklingsavdelningen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisad organisationsförändring att gälla
från 2004-01-01.
______
Ks 2003-12-03, § 202
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad organisationsförändring att gälla
från 2004-01-01.

Beslut till
Thomas Hagman
Mårten Bragée
Göran Karlsson
Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

5

Dnr 2003.560

041

Internbudget – Ks förvaltningar
Ks 2003-12-03, § 203
Ekonomikontoret har upprättat internbudget för 2004.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna internbudget för 2004 för ekonomikontoret.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

6

Dnr 2003.563

041

Bruttobudgetförändringar / Kommunledningskontoret och
Personalkontoret
Ks 2003-12-03, § 204
I de generella att-satserna i budget 2003 och flerårsplan
2004-2005 beslutades att:
”erinra nämnder/styrelser om att driftbudgeten är fastställd
såsom en bruttobudget innebärande att särskilda ramar
fastställts för intäkter respektive kostnader och att
förändringarna skall godkännas av kommunstyrelsen”.
Nedan redovisas årets fjärde förändring av bruttoramarna:
Nämnd/styrelse

Förändr.
bruttoramar
(tkr)

Kommunledningsk. 6 000,0
Personalkontoret
-185,0
Summa
5 815,0

Beslut i
resp. nämnd
Skrivelse 031126
Skrivelse 031021

Kommunbidragen till ovan nämnda förvaltningar/nämnder
har inte förändrats. Förändringen är lika stor för intäkter och
kostnader. De budgeterade totala intäkterna uppgår efter
förändringen till 2 488 726 kronor och kostnaderna till
2 488 542 kronor. Den budgeterade förändringen av
kommunens eget kapital för 2003 är oförändrad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen förändring av i skrivelsen upptagna
nämnders/förvaltningars kostnads- och intäktsramar.
Beslut till
Kommunledningskontoret
Personalkontoret
Ekonomikontoret

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

7

Dnr 2003.561

002

Behörighet att bedriva den finansiella verksamheten i
Hässleholms kommun
Ks 2003-12-03, § 205
Ekonomikontoret föreslår behörigheter för att bedriva den
finansiella verksamheten i Hässleholms kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa i skrivelse upptagna behörigheter för den
finansiella verksamheten i Hässleholms kommun under
2004.

Beslut till
Ekonomikontoret

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

8

Dnr 2003.390

210

Ballingslöv - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser
inom ”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 219
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i
planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman
för allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt
§ 242/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för Ballingslövs stationssamhälle och Ballingslövs tätort.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

9

Ks 2003-10-01, § 158
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 158
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-03, § 206
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för Ballingslövs stationssamhälle och Ballingslövs tätort, samt
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______
Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

10

Dnr 2003.391

210

Emmaljunga - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser
inom ”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 220
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman för
allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt
§ 243/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för Emmaljunga stationssamhälle, Emmaljunga samhälle, Björstorp 4:22, Emmaljunga,
del av Emmaljunga 2:13 m.fl. och Emmaljunga 2:247 m.fl.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

11

Ks 2003-10-01, § 159
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 159
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-03, § 207
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för Emmaljunga stationssamhälle, Emmaljunga samhälle, Björstorp 4:22, Emmaljunga,
del av Emmaljunga 2:13 m.fl. och Emmaljunga 2:247 m.fl.,
samt
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______
Beslut till
Byggnadsnämnden
Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

12

Dnr 2003.392

210

Finja - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser inom
”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 221
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman för
allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt
§ 244/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för del av Finja stationssamhälle samt Finja 6:13 m.fl.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

13

Ks 2003-10-01, § 160
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 160
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-03, § 208
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för del av Finja stationssamhälle samt Finja 6:13 m.fl., samt
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______
Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

14

Dnr 2003.393

210

Hörja - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser inom
”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 222
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman för
allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt
§ 245/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för Hörja kyrkby.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

15

Ks 2003-10-01, § 161
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 161
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-03, § 209
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för Hörja kyrkby, samt
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______
Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

16

Dnr 2003.394

210

Hästveda - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser
inom ”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 223
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman för
allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt
§ 246/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för del av Sjörröd, Hästveda
stationssamhälle, del av Sjörröd och Sjörröd 1:9 m.fl.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

17

Ks 2003-10-01, § 162
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 162
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-02, § 210
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för del av Sjörröd, Hästveda
stationssamhälle, del av Sjörröd och Sjörröd 1:9 m.fl., samt
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______
Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

18

Dnr 2003.395

210

Stoby - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser inom
”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 224
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman för
allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt
§ 247/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för område vid Stoby kyrka,
Stoby kyrkby, del av Stoby 41:1, Stoby 41:32 m.fl., Stoby
41:4 m.fl. och Stoby 6:1 m.fl.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

19

Ks 2003-10-01, § 163
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 163
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-02, § 211
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för område vid Stoby kyrka,
Stoby kyrkby, del av Stoby 41:1, Stoby 41:32 m.fl., Stoby
41:4 m.fl. och Stoby 6:1 m.fl., samt
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______
Beslut till
Byggnadsnämnden
Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

20

Dnr 2003.396

210

Tormestorp - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser
inom ”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 225
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman för
allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt
§ 248/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för Tormestorp 3:1, Tormestorps stationssamhälle, Södra delen av Tormestorp, Östra
delen av Tormestorps stationssamhälle och Tormestorp 4:28
m.fl.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

21

Ks 2003-10-01, § 164
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 164
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-03, § 212
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för Tormestorp 3:1, Tormestorps stationssamhälle, Södra delen av Tormestorp, Östra
delen av Tormestorps stationssamhälle och Tormestorp 4:28
m.fl., samt
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______
Beslut till
Byggnadsnämnden
Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03

22

Dnr 2003.397

210

Vankiva - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser
inom ”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 226
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman för
allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt
§ 249/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för Vankiva 4:3, 7:14, 12:9,
15:6 och 21:2, Vankiva 4:3 m.fl. och Norra Vankiva.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

23

Ks 2003-10-01, § 165
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 165
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-03, § 213
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för Vankiva 4:3, 7:14, 12:9,
15:6 och 21:2, Vankiva 4:3 m.fl. och Norra Vankiva, samt
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______
Beslut till
Byggnadsnämnden
Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03
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Dnr 2003.398

210

Vittsjö - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser inom
”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 227
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman för
allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt §
250/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för område vid Vittsjö järnvägsstation, område väster om Vittsjö järnvägsstation,
område sydost om Vittsjö järnvägsstation, del av Vittsjö
stationssamhälle, Vittsjö stationssamhälle, Industriområdet
väster om järnvägen, område vid Lehultsvägen, område
väster om järnvägsstationen, Bokbackarna, område vid
Verumsvägen, norra delen av Vittsjö stationssamhälle och
del av Västanskogen.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

25

Ks 2003-10-01, § 166
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 166
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-03, § 214
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för område vid Vittsjö järnvägsstation, område väster om Vittsjö järnvägsstation,
område sydost om Vittsjö järnvägsstation, del av Vittsjö
stationssamhälle, Vittsjö stationssamhälle, Industriområdet
väster om järnvägen, område vid Lehultsvägen, område
väster om järnvägsstationen, Bokbackarna, område vid
Verumsvägen, norra delen av Vittsjö stationssamhälle och
del av Västanskogen, samt

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

26

Ks § 214 forts
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-12-03
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Dnr 2003.399

210

Västra Torup - Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser
inom ”Byggnadsplaner för permanent bostadsbebyggelse”
Ks au 2003-09-10, § 228
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av
byggnadsplaner och avstyckningsplaner i Hässleholms
kommun (Dnr PLAN 2/2002).
Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt huvudmannaskapet. Förslaget innebär en tilläggsbestämmelse i planbestämmelserna att kommunen skall vara huvudman för
allmänplatsmark, gata/väg och park/grönområde.
Planförslaget har varit föremål för samråd. Den formella
samrådstiden avslutades den 16 maj 2003. Yttranden har
inkommit och Stadsbyggnadskontoret har avgivit särskilt
utlåtande.
Byggnadsnämnden har godkänt ändringen enligt
§ 251/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad byggnadsplan för Västra Torups stationssamhälle, Västra Torups tätort, Torup 1:194 m.fl. och område söder om järnvägen, Västra Torup.
______

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

28

Ks 2003-10-01, § 167
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 167
Lars Olsson yrkar återremiss för ytterligare information om
konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och
fastighetsägarna.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och finner
att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare information om konsekvenser och alternativ till de politiska partierna och fastighetsägarna.
______
Ks 2003-12-03, § 215
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta ändrad byggnadsplan för Västra Torups stationssamhälle, Västra Torups tätort, Torup 1:194 m.fl. och område söder om järnvägen, Västra Torup, samt
att uttala att den ändrade detaljplanen från kommunens
sida inte innebär någon ändrad inriktning avseende
ägoförhållanden eller kommunens intresse att lösa den
enskilda mark som i den ursprungliga byggnadsplanen utgör
allmän platsmark.
______
Beslut till
Byggnadsnämnden
Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

29

Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2003-12-03, § 216
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 2003-11-19
-bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-11-19
-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 2003-11-19

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

30

Övriga anmälningar
Ks 2003-12-03, § 217
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2003.462
012
Omsorgsnämnden – Mål och visioner
2003.111
101
Barn- och utbildningsnämnden – Motion om mindre klasser i
grundskolan – Yttrande
2003.567
042
Hässleholms Industribyggnads AB – Delårsrapport till PRV

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-12-03

Sid

31

Direktiv till ombudet i Hässleholms Industribyggnads AB
Ks 2003-12-03, § 218
Ombudet Jan Nilsson föreslås få i uppdrag att godkänna av
styrelsen föreslagen ändring av bolagsordningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt ombudet att godkänna föreslagna ändringar i
bolagsordningen.

Beslut till
Jan Nilsson

Justering

BA

LGW

Utdraget bestyrkes

