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Utdraget bestyrkes

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid

2

Beslutande
Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson §§ 156-170, Roland Persson §§ 171-175, Berit Wirödal §§ 156-170, Eskil
Engström §§ 171-175, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck, John Bruun, Urban Widmark,
Barbro Fredman, Hans Wendel, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas Roth, K-G Sjöholm §§
156-171 Bun, Kerstin Andersson §§ 171 Sn-175, Gunnel Persson, Johan Schiff, Kjerstin Ulfvik
Jonasson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Anita Johannesson §§ 156-171 Bun,
Karin Axelsson §§ 171 Sn-175, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson, Stig Hansson, Axel Axelsson,
Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke Purk, Kerstin Rittbo §§ 156-171 Mn, Niklas Grundström §§
171 Finansförvaltn-175, Rolf Persson, Lena Wallentheim, Lars-Ivar Ericson §§ 156-171 Kn, Gösta
Johansson §§ 171 Bun-175, Eva-Marie Lidén, Connie Asterman, Dan Lindau, Johan Berglund §§
156-170, Bengt Troedsson §§ 171-175 Sven Jönsson, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik,
Barbro Bengtsson, Anita Peterson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn, Thomas Rasmusson, Hans
Tosteberg, Margareta Axelsson, Jan Nilsson, Christer Ruderstam §§ 156-171 On, Anna
Gustavsson §§ 171 Mn-175, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Per-Ingvar Önnevik, Per-Gunnar
Andersson, Sol-Britt Erlandsson, Lena Axelsson, Lars Arvidsson, Birgitta Tuvesson och Gunnel
Gustavsson.
Ersättare
Roland Persson, Agneta Söderberg, Leif Nilsson, Sven-Inge Persson, Louise Kjaer, Anita
Johannesson, Johan Barnekow, Kerstin Andersson, Jörgen Johansson, Lennart Pettersson, Gösta
Johansson, Inger Johansson, Marianne Littke, Birger Ohlsson, Eskil Engström, Anna Gustavsson,
Christer Stensson, Bodil Gustafsson-Larsson, Joakim Wendel, Niklas Grundström och Richard
Aagren.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

3

Dnr 2003.388

217

Fastighetsplan för Hästveda 55:1 m.fl., Sågverket, Hästveda
Ks au 2003-09-10, § 216
Byggnadsnämnden har enligt § 257/2003 lämnat ett reviderat förslag till fastighetsplan för Hästveda 55:1 m.fl.,
Sågverket, Hästveda för godkännande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att antaga fastighetsplan för Hästveda 55:1 m.fl., Sågverket, Hästveda.
______
Ks 2003-10-01, § 156
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 156
Kommunfullmäktige beslutar
att anta fastighetsplan för Hästveda 55:1 m.fl., Sågverket,
Hästveda.

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

4

Dnr 2001.619

214

Detaljplan för Hästveda 55:1 m.fl., Sågverket, Hästveda
Ks au 2003-09-10, § 217
Byggnadsnämnden har enligt § 256/2003 lämnat ett reviderat förslag till detaljplan för Hästveda 55:1 m.fl., Sågverket, Hästveda för antagande
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Hästveda 55:1 m.fl., Sågverket,
Hästveda.
____
Ks 2003-10-01, § 157
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 157
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Hästveda 55:1 m.fl., Sågverket,
Hästveda.
Bilaga. Hur man överklagar.

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
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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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

6

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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

7

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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

8

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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

9

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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid

10

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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

11

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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid

12

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.
______
.

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

13

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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid

14

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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

15

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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid

16

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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

17

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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid

18

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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

19

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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid

20

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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

21

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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
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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

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
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Dnr 2001.256

101

Motion angående vindkraftspolicy
Kf 2001-05-28, § 100
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericson remitterats till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden:
”-Vindkraften ska bli en naturlig och viktig del av Sveriges
energiförsörjning. Jag vill se en utbyggnad av 2000 vindkraftverk fram till 2010. Dessa ord yttrades av näringsministern Björn Rosengren vid vindkraftverksinvigning i mars.
Regeringen har i sin vårproposition föreslagit åtgärder för
att påskynda utvecklingen av vindkraften. Nya tekniska lösningar för vindkraft gör att enligt ABB så minskas kostnaderna för energiproduktion från vindkraft med 20 – 40 %.
Detta innebär att vindkraften blir ekonomiskt lönsam jämfört med många energislag.
Vindkraft är miljövänlig och ger inga försurande och övergödande effekter. Den bidrar inte heller till växthuseffekten.
Ett vindkraftverk kan producera el som motsvarar behovet
av hushållsel i 400 – 500 villor.
Mot bakgrund av detta hemställes att Hässleholms kommun
snarast upprättar en vindkraftspolicy som redovisar riktlinjer
för en framtida utbyggnad av vindkraft i kommunen. Denna
kan till exempel ske i kommunal regi eller genom att kooperativ bildas. Vidare är det viktigt att inventera lämpliga
markområden för framtida lokalisering av vindkraftverk.”
______

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Ks au 2003-09-10, § 233
Kommunledningskontoret har utarbetat ett yttrande i ärendet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
Ks 2003-10-01, § 169
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 168
Lars-Ivar Ericson tackar för svaret.
Johan Schiff yrkar bifall till motionen liksom Hans Wendel.
Rolf Tronäss yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. PerÅke Purk, John Bruun och Bo-Anders Thornberg instämmer i
detta.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Johan Schiffs yrkande om bifall till motionen
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Miljöpartiets ledamöter och Hans Wendel reserverar sig till
förmån för yrkandet om bifall till motionen.

Beslut till
Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
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Dnr 2002.642

101

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
Ks au 2003-09-10, § 235
Kommunledningskontoret har framtagit ett förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige innehållande bl.a. medborgarförslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige.
______
Ks 2003-10-01, § 170
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-10-27, § 169
Robin Gustavsson yrkar att tid och plats för justering av
protokollet skall framgå av kallelsen och att ledamöter som
står i tur att justera protokollet skall framgå av kallelsen.
Bengt Andersson och Lars Olsson yrkar bifall till Robin
Gustavssons yrkande.
Tommy Nilsson yrkar att det skall framgå att medborgarförslag enligt § 30 A skall vara ett försök t.o.m. 2004-12-31.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Kf § 169 forts
Ordföranden ställer först proposition på dels kommunstyrelsens förslag med Tommy Nilssons yrkande beträffande
medborgarförslag och dels bifall till arbetsordningen och finner kommunstyrelsens förslag med Tommy Nilssons yrkande bifallet.
Därefter ställer ordföranden proposition på dels bifall och
dels avslag på Robin Gustavssons tilläggsyrkande och finner
det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättad arbetsordning för kommunfullmäktige
med kompletteringen att medborgarförslag enligt § 30 A
skall införas på försök t.o.m. 2004-12-31, samt
att i 12 § 2 st införa texten: ”Av kallelsen skall framgå dels
tid och plats för justering av protokollet samt dels vilka ledamöter som står i tur att justera protokollet.”

Beslut till
Kommunal författningssamling
Kommunfullmäktige

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
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Dnr 2002.479

101

Motion angående trafiksäkerhet - farthinder exempelvis på
Gärdesvägen
Kf 2002-09-30, § 164
Anmäles att en så lydande motion av Lennart Westdahl remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Tempot i trafiken har dragits upp avsevärt under senare år.
Hög fart och dödsolyckor i trafiken har ett otvetydigt samband. Vissa gatuavsnitt i Hässleholm inbjuder tyvärr till
alltför hög fart och detta gör att vissa fordonsförare uppfattar att fri fart gäller, exempelvis på Gärdesvägen.
Därför föreslår jag att farthinder anordnas på större gator
som inbjuder fordonsförare till alltför hög hastighet, exempelvis Gärdesvägen.”
______
Ks au 2003-09-10, § 238
Tekniska nämnden har yttrat sig enligt § 86/2003.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till tekniska nämndens beslut att införa
30 km/timme på Gärdesvägen, anse motionen vara tillstyrkt.
______

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Ks 2003-10-01, § 171
John Bruun tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att, med hänvisning till tekniska nämndens beslut att införa
30 km/timme på Gärdesvägen, anse motionen vara bifallen.
______
Kf 2003-10-27, § 170
Lennart Westdahl tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till tekniska nämndens beslut att införa
30 km/timme på Gärdesvägen, anse motionen vara bifallen.

Beslut till

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
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Dnr 2003.446

041

Budget 2004 och flerårsplan 2005-2006
Ks 2003-10-15, § 176
Budgetberedningen har upprättat ett förslag till budget 2004
och flerårsplan 2005-2006. Till detta fogas kommunens
övergripande mål.
Rune Stensby yrkar bifall till de övergripande målen.
Ordföranden ställer, efter godkännande av styrelsen, proposition på nedanstående fem delar angivna A-E.
A. Kommunens övergripande mål
Ordföranden ställer proposition på förslaget till kommunens
övergripande mål fr.o.m. avsnittet Ekonomi, sidan 4 och till
slutet och finner det bifallet.
B. Driftbudget med särskilda anvisningar
Ordföranden ställer därefter proposition på dels budgetberedningens förslag till driftbudget med särskilda anvisningar
och dels oppositionens förslag till budget och finner budgetberedningens förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller budgetberedningens förslag röstar ja. Den
som bifaller oppositionens förslag röstar nej.”
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Ks § 176 forts
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Lennart
Westdahl, Jan Nilsson, Rune Stensby, Lars-Göran Wiberg,
Per-Åke Purk och Sven Jönsson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Ingemar Gustavsson, Robin Gustavsson, John
Bruun och Torsten Ising.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att bifalla budgetberedningens förslag.
C. Generella beslut
Ordföranden ställer proposition på förslaget till generella beslut och finner det bifallet.
D. Finansförvaltningen
Ordföranden ställer proposition på förslaget under finansförvaltningen och finner det bifallet.
E. Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer slutligen proposition på investeringsbudgeten och finner den bifallen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till budget 2004 och flerårsplan
2005-2006.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter deltar inte i beslutet vad avser delarna A, D
och E.
Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls ledamöter reserverar sig mot beslutet enligt B.
______

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Kf 2003-10-27, § 171
Kommunfullmäktige godkänner att beslutsprocessen för
budget och flerårsplan hanteras enligt följande. Gruppledarna presenterar de olika budgetförslagen och eventuella
tilläggsyrkanden. Därefter debatteras i tur och ordning det
övergripande måldokumentet, kommunfullmäktige, nämnderna, finansförvaltningen och slutligen de generella besluten. Inom fullmäktige och nämnderna fattas delbeslut för
vardera ansvarsområde, särskilda anvisningar, ekonomiska
ramar och investeringsbudgeten.
Gruppledarpresentation
Gruppledarna för respektive parti inleder med en ca tio minuters presentation av respektive partis budgetförslag.
Bengt Andersson, s, inleder med att redovisa och yrka bifall
till kommunstyrelsens budgetförslag. Därefter följer Lars
Olsson, c, och yrkar bifall till samma budgetförslag liksom
Per-Åke Purk, v.
Bo-Anders Thornberg, m, yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget som
presenteras skriftligen, se bilaga 1. I detta instämmer Robin
Gustavsson, kd. John Bruun, fp, yrkar bifall till samma budget. I det fall kommunstyrelsens budget vinner yrkar han
följande ändringar, dels att beloppen i de generella besluten
(s 27) punkterna 4, 5 och 6 skall vara 500 000 kronor, och
dels att ytterligare en särskild anvisning under kommunstyrelsen (sid 30) skall införas med följande text: ”Styrelsen
skall förbereda en avveckling av de kommunala bolagen.
Torsten Ising, fv, yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget.
Johan Schiff, mp, yrkar bifall till miljöpartiets budget 2004
som presenteras skriftligen se bilaga 2.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Kf § 171 forts
Ordföranden lämnar därefter ordet fritt för en replikomgång.
Debatt
Därefter lämnas ordet fritt för debatt och beslut per avsnitt.
Kommunens övergripande mål
Bengt Andersson yrkar bifall till kommunens övergripande
måldokument. I detta instämmer Lena Wallentheim, Johan
Schiff och Thomas Rasmusson.
Urban Widmark yrkar att måldokumentet under avsnittet
Barnen och ungdomarna skall innehålla texten: ”Att Barnoch utbildningsförvaltningens inställning till friskolor skall
vara positiv.”
Ajournering för lunch kl 13.00-14.15.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss på måldokumentet. I
detta instämmer Robin Gustavsson och John Bruun. Bruun
lämnar en kopia av omsorgsnämndens mål till ordföranden.
Bengt Andersson yrkar att måldokumentet antas idag och
yrkar bifall till det. Per-Åke Purk och Lars Olsson yrkar bifall
till måldokumentet.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall
återremitteras eller behandlas idag och finner att det skall
behandlas idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera det
röstar nej.”
34 ja-röster och 27 nej-röster avges.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
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Kommunfullmäktige § 171 A…..........
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
RES
Bengt Andersson, s
X
Bo-Anders Thornberg, m
X
Roland Persson, s
X
Eskil Engström, kd
X
Lars Olsson, c
X
Willy Ohlsson, s
X
Sonje Björck, fv
X
John Bruun, fp
X
Urban Widmark, m
X
Barbro Fredman, s
X
Hans Wendel, v
X
Lennart Westdahl s
X
Christer Caesar, kd
X
Douglas Roth, m
X
K-G Sjöholm, c
X
Gunnel Persson, s
X
Johan Schiff, mp
X
Kjerstin Ulfvik Jonasson,
X
Mari-Ann Sandin
X
Anders Åström, s
X
Anita Johannesson, m
X
Ingrid Nyman, s
X
Robin Gustavsson, kd
X
Stig Hansson, s
X
Axel Axelsson, c
X
Pär Palmgren, m
X
Irene Nilsson, s,
X
Per-Åke Purk, v
X
Kerstin Rittbo, fv
X
Rolf Persson, s
X
Lena Wallentheim, s
Lars-Ivar Ericson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Dan Lindau, fp
Bengt Troedsson, m
Sven Jönsson, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Petersson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m

Justering

TN

AA

RP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
Per-Ingvar Önnevik, s
Per-Gunnar Andersson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, fp
Birgitta Tuvesson, m
Gunnel Gustavsson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v
Arne Elowson, c, 1:e v
Tommy Nilsson, s, ordf
SUMMA TOTALT
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34

27

Kommunfullmäktige beslutar, genom minoritetsåterremiss,
att återremittera måldokumentet för ytterligare diskussion.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen
Johan Schiff, mp, yrkar enligt miljöpartiets budget.
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Särskilda anvisningar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels miljöpartiets budget och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på John Bruuns yrkande att ”Styrelsen skall förbereda en
avveckling av de kommunala bolagen” och finner det avslaget.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Kf § 171 forts
Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Investeringbudgeten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner den antagen.
Kommunfullmäktige beslutar alltså
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden
Thomas Rasmusson yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Pär Palmgren och Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls
budget.
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Särskilda anvisningar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner den antagen.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Kf § 171 forts
Kommunfullmäktige har alltså beslutat
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för tekniska
nämnden.
Kommunrevisionen
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget och finner kommunstyrelsens
förslag bifallet.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för
kommunrevisionen.
Byggnadsnämnden
Rolf Tronäss yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget.
Johan Schiff yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Särskilda anvisningar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels miljöpartiets budget
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifalllet.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Kf § 171 forts
Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner den antagen.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för byggnadsnämnden.
Kf § 171 forts
Fritidsnämnden
Ingrid Nyman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
ändringen att texten i Särskilda anvisningar, p 2, skall lyda
”Aktivitetsstödet skall för 2004 års verksamhet vara
6:80 kronor.”
Robin Gustavsson yrkar att särskilda anvisningar punkt 2
och p 4, skall tas bort.
Thomas Rasmusson yrkar att 200 000 kronor skall anvisas
för ledarskapsutbildning.
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Särskilda anvisningar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag exkl aktivitetsstödet och dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget och finner
kommunstyrelsens förslag exkl aktivitetsstöd bifallet.
Tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på dels Ingrid Nymans yrkande om 6:80 kronor, dels kommunstyrelsens förslag om
7:00 kronor och dels Robin Gustavssons yrkande om att det
skall tas bort och finner Ingrid Nymans yrkande bifallet.
Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens föslag bifallet.
Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Kf § 171 forts
Investeringsbudget
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner den antagen.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för
fritidsnämnden med ändringen att andra meningen i
Särskilda anvisningar skall lyda:”Aktivitetsstödet skall för
2004 års verksamhet vara 6:80 kronor.”
Kulturnämnden
Christer Caesar yrkar att under Särskilda anvisningar skall
medtagas följande punkt: ”DDSS skall slutföras”.
Thomas Rasmusson yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Särskilda anvisningar
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag utom beträffande DDSS och finner det bifallet.
Tilläggsyrkande
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall och
dels avslag på Christer Caesars yrkande beträffande
särskilda anvisningar och finner yrkandet avslaget.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande godkända voteringsproposition:
”Den som avslår Christer Caesars yrkande röstar ja. Den
som bifaller yrkandet röstar nej.” 1 ja-röst och 59 nej-röster
avges. 1 avstår från att rösta.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

Kommunfullmäktige § 171 B.............
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
Bengt Andersson, s
X
Bo-Anders Thornberg, m
X
Roland Persson, s
X
Eskil Engström, kd
X
Lars Olsson, c
X
Willy Ohlsson, s
X
Sonje Björck, fv
X
John Bruun, fp
X
Urban Widmark, m
X
Barbro Fredman, s
X
Hans Wendel, v
X
Lennart Westdahl s
X
Christer Caesar, kd
X
Douglas Roth, m
X
K-G Sjöholm, c
X
Gunnel Persson, s
X
Johan Schiff, mp
X
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
X
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
X
Anders Åström, s
X
Anita Johannesson, m
X
Ingrid Nyman, s
X
Robin Gustavsson, kd
X
Stig Hansson, s
X
Axel Axelsson, c
X
Pär Palmgren, m
X
Irene Nilsson, s,
X
Per-Åke Purk, v
X
Kerstin Rittbo, fv
X
Rolf Persson, s
X
Lena Wallentheim, s
Lars-Ivar Ericson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Dan Lindau, fp
Bengt Troedsson, m
Sven Jönsson, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Petersson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m
Per-Ingvar Önnevik, s
Per-Gunnar Andersson, fv
Justering
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Utdraget bestyrkes
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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RES

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
Sol-Britt Erlandsson, c
Lena Axelsson, s
Lars Arvidsson, fp
Birgitta Tuvesson, m
Gunnel Gustavsson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
Tommy Nilsson, s, ordf
SUMMA TOTALT

42
X
X
X
X
X
X
X

1

59

X
1

Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Investeringsbudget
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner den antagen.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för
kulturnämnden med ändringen att under Särskilda
anvisningar skall tillföras punkten ”DDSS skall slutföras.”
Barn- och utbildningsnämnden
Kristina Lind yrkar dels bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget och dels ”att det
görs en omedelbar kostnadsanalys av förvaltningens samtliga kostnader”. I yrkandet beträffande medel för kostnadsanalys instämmer Thomas Rasmusson.
Lena Axelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Urban Widmark yrkar att under Särskilda anvisningar skall
tredje satsen lyda ”Nämnden skall underlätta för friskolor att
etablera sig i kommunen.”
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.

Justering
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RP

Utdraget bestyrkes
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Datum

2003-10-27

Sid
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Särskilda anvisningar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget med ändringsyrkande av Urban
Widmark och dels miljöpartiets budget och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att få fram ett motförslag ställer han proposition
på dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och
folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och finner
moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets
väls budget bifallen som motförslag.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls
budget röstar nej.” 32 ja-röster och 27 nej-röster avges. 2
avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige § 171 C.............
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
Bengt Andersson, s
X
Bo-Anders Thornberg, m
X
Roland Persson, s
X
Eskil Engström, kd
X
Lars Olsson, c
X
Willy Ohlsson, s
X
Sonje Björck, fv
X
John Bruun, fp
X
Urban Widmark, m
X
Barbro Fredman, s
X
Hans Wendel, v
X
Lennart Westdahl s
X
Christer Caesar, kd
X
Douglas Roth, m
X
K-G Sjöholm, c
X
Gunnel Persson, s
X
Johan Schiff, mp
X
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
X
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
X
Anders Åström, s
X
Anita Johannesson, m
X
Ingrid Nyman, s
X
Robin Gustavsson, kd
X
Justering
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Utdraget bestyrkes

RES

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
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Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Irene Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Rolf Persson, s

X
X

Lena Wallentheim, s
Gösta Johansson, c
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
Dan Lindau, fp
Bengt Troedsson, m
Sven Jönsson, s
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
Barbro Bengtsson, c
Anita Petersson, v
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
Jan Nilsson, c
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
Rolf Tronäss, m

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Per-Ingvar Önnevik, s
X
Per-Gunnar Andersson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
X
Lena Axelsson, s
X
Lars Arvidsson, fp
Birgitta Tuvesson, m
Gunnel Gustavsson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
X
Tommy Nilsson, s, ordf
X
SUMMA T 32

X

X
X
X
X

27

2

Tilläggsyrkande
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall och
dels avslag på Kristina Linds yrkande och finner det avslaget.
Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid
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Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner den antagen.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för barnoch utbildningsnämnden.
Ajournering kl 16.45-16.50.
Socialnämnden
Gunnel Persson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Thomas Rasmusson yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Särskilda anvisningar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner den antagen.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för
socialnämnden, samt
att under ekonomiska ramar ändra årtalen till 2002 – 2006.

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes
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Datum

2003-10-27

Sid
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Omsorgsnämnden
Karin Axelsson yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget beträffande de
Särskilda anvisningarna. Lars Johnsson yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls
budget och yrkandet om omsorgspeng.
Rolf Delcomyn yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Särskilda anvisningar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget och finner kommunstyrelsens
budget bifallen.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls
budget röstar nej.” 33 ja-röster och 28 nej-röster avges.
Kommunfullmäktige § 171 D.............
LEDAMOT/ERSÄTTARE
JA
NEJ
AVST
Bengt Andersson, s
X
Bo-Anders Thornberg, m
X
Roland Persson, s
X
Eskil Engström, kd
X
Lars Olsson, c
X
Willy Ohlsson, s
X
Sonje Björck, fv
X
John Bruun, fp
X
Urban Widmark, m
X
Barbro Fredman, s
X
Hans Wendel, v
X
Lennart Westdahl s
X
Christer Caesar, kd
X
Douglas Roth, m
X
Kerstin Andersson, c
X
Gunnel Persson, s
X
Johan Schiff, mp
X
Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

RES

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27
Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv
Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp
Anders Åström, s
Karin Axelsson, m
Ingrid Nyman, s
Robin Gustavsson, kd
Stig Hansson, s
Axel Axelsson, c
Pär Palmgren, m
Irene Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v
Kerstin Rittbo, fv
Rolf Persson, s
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lena Wallentheim, s
X
Gösta Johansson, c
X
Eva-Marie Lidén, kd
Connie Asterman, s
X
Dan Lindau, fp
Bengt Troedsson, m
Sven Jönsson, s
X
Torsten Ising, fv
Kristina Lind, kd
Jenny Önnevik, s
X
Barbro Bengtsson, c
X
Anita Petersson, v
X
Lars Johnsson, m
Rolf Delcomyn, s
X
Thomas Rasmusson, mp
Hans Tosteberg, fp
Margareta Axelsson, s
X
Jan Nilsson, c
X
Christer Ruderstam, kd
Leif Jannerstig, s
X
Rolf Tronäss, m
Per-Ingvar Önnevik, s
X
Per-Gunnar Andersson, fv
Sol-Britt Erlandsson, c
X
Lena Axelsson, s
X
Lars Arvidsson, fp
Birgitta Tuvesson, m
Gunnel Gustavsson, kd
Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf
Arne Elowson, c, 1:e v ordf
X
Tommy Nilsson, s, ordf
X
SUMMA TO 33

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

28

Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-27

Sid

48
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Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner den antagen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för
omsorgsnämnden.
Miljönämnden
Thomas Rasmusson yrkar bifall till miljöpartiets budget.
Rolf Tronäss yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas och folkets väls budget.
Ansvarsområde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Särskilda anvisningar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels miljöpartiets budget och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Ekonomiska ramar
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Investeringbudgeten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och finner den antagen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för miljönämnden.
Ajournering kl 18.10-18.40.
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Utdraget bestyrkes
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Datum
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Sid
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Finansförvaltningen
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas
och folkets väls budget och dels miljöpartiets budget och
finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag till finansförvaltning.
Generella beslut
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget. I detta instämmer Robin Gustavsson och Urban Widmark.
Johan Schiff yrkar bifall till miljöpartiets budget.
John Bruun yrkar åter att beloppen i p 4-6 skall vara
500 000 kronor.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag exkl p 4-6, dels moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls budget och dels miljöpartiets
budget och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Tilläggsyrkande
Ordföranden ställer beträffande p 4-6 proposition på dels
kommunstyrelsens förslag och dels John Bruuns yrkande
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige har härmed beslutat
att den kommunala skattesatsen för 2004 skall vara 20:61
kr,
att återremittera förslaget till kommunens övergripande mål
för ytterligare diskussion,
att under fritidsnämnden Särskilda anvisningar skall p 2
lyda: ”Aktivitetsstödet skall för 2004 års verksamhet vara
6:80 kronor.”,
Justering
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Utdraget bestyrkes
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Datum

2003-10-27

Sid
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att under kulturnämnden Särskilda anvisningar skall tillföras
punkten ”DDSS skall slutföras”,
att i övrigt fastställa förslaget till budget för 2004 jämte
flerårsplan för åren 2005-2006,
att nämnd månatligen skall göra ekonomisk uppföljning av
sin verksamhet samt omedelbart till kommunstyrelsen anmäla överskridande och redovisa åtgärder för att hålla tilldelad budgetram,
att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera mellan
investeringsprojekt upp till 5 000 tkr,
att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera mellan
nämnder avseende drift upp till 2 000 tkr,
att erinra nämnder/styrelser om att omdisponering mellan
investeringsprojekt överstigande 5 000 tkr skall beslutas av
fullmäktige,
att nämnd/styrelse senast 2003-12-31 skall fastställa internbudget på detaljnivå,
att fastställa internräntan för nämnder och förvaltningar till
6% samt fastställa kreditivräntan till 5%
att barnkonventionens helhetssyn på barn- och ungdomars
behov skall vägas in i nämndernas verksamhetsplaner,
att föreningar skall uppmuntras att driva anläggningar i
egen regi,
att uttaget av personalomkostnader skall följa lag och avtal
(för närvarande 41,92%), dessutom skall 0,23% avsättas
för att användas för anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, 0,49% för ökade pensionsutbetalningar och 0,20%
för friskvårdsprojekt,
att kommunstyrelsen under år 2004 bemyndigas att uppta
lån, såväl interna som externa lån, om 100 mkr för investeringsändamål inkl fastighetsinköp,
Justering
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att vid utarbetandet av nya verksamhetsplaner eller liknande skall dessa utformas på så sätt att de innehåller dels
en visionsdel och dels en del utgörande handlingsplan
kopplad till måldokument, budget och flerårsplan,
att under ekonomiska ramar under socialnämnden ändra
årtalen till 2002-2006,
Moderternas, folkpartiets, kristdemokraternas, folkets väls
och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för
sina respektive budgetar och yrkanden.

Beslut till

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Dnr 2003.413

102

Avsägelse som ersättare i Hässleholms Vatten AB
Kf 2003-09-29, § 153
Joakim Wendel, v, har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Hässleholms Vatten AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att bordlägga ärendet.
______
Kf 2003-10-27, § 172
Valberedningens ordförande föreslår Eva Chronvall, v.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare utse Eva Chronvall, v, Sandgatan 14,
288 31 Vinslöv.

Beslut till
Hlm Vatten AB
EC
Pk
Troman (HA)
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Dnr 2003.463

102

Val av nämndeman
Kf 2003-10-27, § 173
Leif Jannerstig, s, har avsagt sig uppdraget som nämndeman.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att bordlägga valet.
______

Beslut till

Justering

TN

AA

RP

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-27

54

Dnr 2003.458

101

Motion angående översyn av psykiatrins organisation
Kf 2003-10-27, § 174
Anmäles att en så lydande motion av Lars Johnsson och
Karin Axelsson remitterats till kommunstyrelsen och till socialnämnden och omsorgsnämnden:
”På senare tid har det i media fokuserats på bristerna i vården och omsorgen om de psykiskt sjuka. Det har blivit allt
tydligare att samhället inte klarat sina åtagande för denna
utsatta grupp. Ofta har den enskilda människan lämnats
utan nödvändig behandling och tillsyn.
Som en anledning till bristerna har angetts otydligheten i
ansvarsfördelningen mellan kommunerna å den ena sidan
och landstingen å den andra. Även i vår kommun finns detta
problem. Därutöver förekommer det i Hässleholms kommun
ständigt diskussioner mellan omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen om ansvarsfördelningen för enskilda personer, som kan hänföras både till kategorin missbrukare och
psykiskt sjuka. Trots att enskilda ärenden lyfts till förvaltningschefsnivå har det inte alltid varit enkelt att lösa ansvarsfördelningen. Ofta har det handlat om kostnadsansvaret.
För att komma tillrätta med de interna problemen i vår
kommun hade det varit att föredra om omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen hade styrts gemensamt av en
och samma nämnd. Denna organisationsförändring hade
dessutom frigjort resurser som kan användas inom verksamheten istället.
Relativt nyligen genomfördes en lagändring som möjliggör
att landsting och kommuner kan bilda gemensam nämnd.
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Genom att samla allt ansvar och alla resurser för psykiatrin i
en och samma organisation minskar man risken för att enskilda personer inte får nödvändig vård. Därutöver finns det
med största sannolikhet mycket att vinna genom att en sådan organisation kan använda de gemensamma resurserna
effektivare.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar
att utreda förutsättningarna för en gemensam nämnd för
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen och
att utreda förutsättningarna för en gemensam nämnd för
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen och
att utreda förutsättningarna för en med Region Skåne och
angränsande kommuner i nordöstra Skåne gemensam
nämnd med totalansvar för all psykiatri.”

Beslut till
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Anmälningar
Kf 2003-10-27, § 175
Dnr 2002.628
252
Föreläggande från kammarrätten att inkomma med yttrande
med anledning av besvär om köpet av Garnisonen.
Dnr 2003.485
007
Revisionsrapport angående lägenheter förvaltade av tekniska nämnden
Dnr 2003.486
007
Revisionsrapport angående samverkansavtal med andra
kommuner: Miljötillsyn, räddningstjänst och byggnadsnämndsverksamhet
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