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Datum

Sid

2002-09-30
Plats och tid
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Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.45

Beslutande
Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Staffan Hammer, Bengt Andersson, Bo-Anders
Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal, Ann Bodelsson, Douglas Roth, Anders Åström,
Kerstin Svensson, Irene Nilsson, Ingemar Gustavsson, Lars-Göran Wiberg, Kerstin Rittbo, Leif
Nilsson, Marianne Littke, Karl-Erik Almquist, Hans-Göran Hansson, Gunnel Persson, Lennart
Odgaard, Per-Åke Purk, Kerstin Andersson, Birgitta Tuvesson, Rune Stensby, Åke Sundkvist, Nils
Oscarsson, Inge Hallabro, Sven-Inge Persson, Bertil Johnsson, Willy Ohlsson, Christer Welinder,
Pär Palmgren, Karl-Eve Lunnergård, Berith Pålsson, Stig Rålund, Johan Barnekow, Rolf Delcomyn,
Gösta Johansson, Hans Wendel, Margareta Axelsson, Margaretha Lindquist, Rolf Tronäss, Lars
Lindbeck, Tommy Nilsson, Thomas Rasmusson, Sven Jönsson, Torsten Ising, Ingvar Larsson,
Christer Caesar, Göran Jönsson, Karin Cohen, Lena Wallentheim, Johan Berglund, Jan Pettersson,
Arne Elowson, Kristina Lind, Gun Persson, Thord Johansson, Bengt Troedsson och Barbro
Fredman.

Ersättare
Övriga deltagande

Se nästa sida
Kanslichef Per Hildingson och kommunsekreterare
Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Göran Jönsson och Christer Caesar
Karin Cohen och Lena Wallentheim

Justeringens tid
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Kommunledningskontoret 2002-10-10, kl 13.30
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Ersättare
Ingrid Nyman, Börje Kajrup, Karl-Erik Klang, Connie Asterman, Per Ingvar Önnevik, Christina
Hofvander, Göran Blomberg, Karin Nilsson, Anita Johannesson, Margaretha Warnholtz, Lars
Paulsson, Bertil Nilsson, Sven-Erik Andersson, Gertie Krausz, Joakim Wendel, Gilbert Grip, PerGunnar Andersson.
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Dnr 2002.465

101

Fråga angående cykelväg i Bjärnum
Kf 2002-09-30, § 155
Rolf Delcomyn medges ställa denna fråga till tekniska
nämndens ordförande K-G Sjöholm:
”Cykelvägen i Bjärnum som går förbi daghemmet Hattstugan i Solrosvägens förlängning saknar belysning. Många vågar inte gå eller cykla där sen kvällstid. Bjärnumsborna har i
många år påpekat detta problem. Jag har vid ett antal
tillfällen lyft frågan till några av nämndens politiker, men
inget har hänt.
Min fråga är därför följande:
När tänker tekniska nämnden installera belysning på denna
cykelväg?”
Besvarandet av frågan bordläggs eftersom tekniska nämndens ordförande ej är närvarande.
______
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Dnr 2002.428

257

Förköp av fastigheterna Hässleholm Hästveda 3:4, 3:9,
3:11, 5:15, 5:24 och 56:1
Ks au 2002-08-21, § 264
Enligt köpekontrakt daterat 2002-07-04 sålde Bengt-Sture
Olsson rubricerade fastigheter till Per Sandberg ½ och Karin
Sandberg ½.
Fastigheterna har en areal om 436 819 kvm. Försäljningspriset är 2 750 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av förköpslagen 1 § 1 st. 1 pkt. utöva sin förköpsrätt och förvärva fastigheterna Hässleholm Hästveda
3:4, 3:9, 3:11, 5:15, 5:24 och 56:1 för en köpeskilling om
2 750 000 kronor enligt köpekontrakt mellan Bengt-Sture
Olsson, säljare, och Per Sandberg och Karin Sandberg, köpare, 2002-07-04,
att i händelse av bestridande av förköpsrätten hos regeringen söka tillstånd till förköp av fastigheten, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar underteckna erforderliga skrivelser, anmälningar och ansökningar i ärendet.
______
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Ks 2002-09-04, § 130
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-09-30, § 156
Bengt Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Bengt Anderssons yrkande och finner Bengt
Anderssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2002.434

042

Förändring av bruttoramar 2002
Ks au 2002-09-04, § 272
I de generella att-satserna i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2002 och flerårsplan 2003-2004 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 de förvaltningar/nämnder som har förändrat sin budgetram i förhållande till den av kommunfullmäktige beslutade:
Nämn/styr

Förändr bruttoram
Beslut i resp nämnd
tkr
___________________________________________________
Komstyr, kommunledn 1 000,0
Tekniska nämnden
65,7
Räddningstjänsten
200,0
Kulturnämnden
3 237,0
Omsorgsnämnden
- 5 326,0
Summa
- 954,7

enl
enl
enl
enl
enl

skrivelse
skrivelse
skrivelse
skrivelse
skrivelse

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 2 426 582 tkr och kostnaderna till
2 424 419 tkr. Den budgeterade förändringen av kommunens eget kapital för 2002 är oförändrad.
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Ks au § 272 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen förändring av nämnda nämnders/förvaltningars kostnads- och intäktsramar.
______
Ks 2002-09-04, § 133
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-09-30, § 157
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen förändring av nämnda nämnders/förvaltningars kostnads- och intäktsramar.
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Dnr 2002.397

101

Motion angående persontrafik på järnvägen HässleholmHalmstad
Kf 2002-08-26, § 149
Anmäles att en så lydande motion av Karl-Eve Lunnergård
remitterats till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret):
”Sverige hade under tidigt 1900-tal till efter andra världskriget ett stort järnvägsnät. Och särskilt Skåne var här särskilt
välutvecklat.
Många banor har sedan dess lagts ned p.g.a. befolkningsutveckling, bilismens utveckling m.m. och sådan utveckling är
i många fall ofrånkomlig. Resandeströmmar, trafikströmmar
är föränderliga.
Men det är att märka att där goda trafikförbindelser ges
mellan orter och regioner, där kan människor bosätta sig
alt. bo kvar och sedan jobba i ett arbetsmässigt hetare område.
Här kommer orter som Vittsjö m.fl. orter utmed banan HlmHalmstad in. Detta gäller Skåne såväl som Kronoberg och
Hallandsorter i fråga.
Om goda turlistor för Kustpilen alt. Pågatåg kunde skapas i
detta avsnitt för järnvägen! Skulle detta betyda mycket för
orterna i fråga!
Järnvägen är i fallet det överlägsna alternativet för pendlare
som vill bo i lugn och avstressad miljö men ändå ha möjlighet till ett adekvat arbete inom ett rimligt tidsavstånd.
Genom Öresundsbrons tillkomst blir även Själlands orter
rimliga arbetsplatser för de som får tillgång till trafik på räls.
Naturligtvis främst Köpenhamnsområdet.
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Kf § 149 forts
Från Hässleholm grenar sig fem järnvägar ut. Fyra fungerar
i dag tillfredsställande eller någorlunda.
I det område som Vittsjö tillhör vill vi inte bli ”den felande
länken”!
Inom centerpartiet ser vi landsbygden som en tillgång. Men
om inte region och kommun vill satsa på kommunikationer
och använda sig av denna tillgång så blir befolkningsutvecklingen negativ.
Satsningen på järnvägen i fråga utesluter inte goda bussförbindelser. Jag menar att buss resp. järnväg vänder sig till
olika användare.
Hässleholms kommun bör verka för att persontrafik även
kommer till stånd på banan Hässleholm-Halmstad, med de
fördelar det innebär för orter inom kommunen som Vittsjö
och Bjärnum”.
______
Ks au 2002-09-04, § 279
Kommunledningskontoret har lämnat ett yttrande angående
motionen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses besvarad med vad kommunledningskontoret har anfört.
______
Ks 2002-09-04, § 137
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Kf 2002-09-30, § 158
Karl-Eve Lunnergård tackar för svaret.
Douglas Roth yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses besvarad med vad kommunledningskontoret har anfört.
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Dnr 2002.361

101

Interpellation angående Kvinnojouren Frida i Hässleholms
kommun
Kf 2002-08-26, § 151
Thomas Rasmusson medges ställa denna interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson:
”Den 14 mars bildades kvinnojouren Frida i Hässleholm.
Föreningen beräknar att de kan öppna och ta emot misshandlade kvinnor i höst. Alla som engagerar sig i denna förening gör det på ideell basis.
Under tiden håller de som startat föreningen på att utbilda
sig på olika sätt för att kunna möta de kvinnor som blivit
misshandlade på bästa sätt.
Verksamheten byggs upp på ”löpande räkning” från socialförvaltningen. Men detta är ett kostsamt projekt att bygga
upp och all hjälp behövs för att denna förening skall kunna
fungera.
Kvinnomisshandel kallades länge för det osynliga brottet.
Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsgrupper
och yrkesgrupper och att grundproblemet är makt. Den
våldsamma världen förknippas ofta med gängstrider, gatubråk och krigszoner. Men den våldsamma världen finns
också i hemmet – vår tryggaste plats i samhället. Mäns våld
mot kvinnor är det största hotet mot kvinnans liv och hälsa.
Av de 57 382 misshandelsbrott som anmäldes till polisen år
2000 begicks nästan 20 000 mot kvinnor. Totalt har drygt
var tionde kvinna 11% utsatts för våld av sin pojkvän,
sambo eller make.
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR) anser att kommunerna gemensamt med övriga myndigheter har skyldighet att bemöta misshandlade kvinnor och deras barn på ett
kompetent och rättssäkert sätt i likhet med andra människor som söker samhällets hjälp.
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Kf § 151 forts
Vi i Miljöpartiet vill att alla människor oavsett kön, etnisk
tillhörighet och religion skall kunna leva i en trygg värld.
Vi anser att våld som utövas i nära relationer, ofta dolt för
omvärlden, är ett stort samhällsproblem. Misshandel, sexuella övergrepp och annat våld mot kvinnor är det yttersta
uttrycket för kvinnoförakt och kvinnoförtryck. Våldet mot
kvinnor speglar också den obalans som råder i maktförhållandet mellan könen. Vi vill att våldtagna kvinnor skall ha
rätt till terapi och till lekmannaombud vid polisförhör och
rättegång.
Vi anser att män som upprepade gånger utövar våld mot
kvinnor skall få terapeutisk behandling som en del av sitt
straff. Incestoffer skall ha tillgång till incestjour och kvalificerad hjälp från samhället.
En grundförutsättning för att våga anmäla att man utsatts
för våld är att man har förtroende för rättsväsendet. Alla
berörda handläggare vid polis- och åklagarmyndigheter
samt domstolar skall utbildas i frågor som rör orsakerna till,
och mönstren för, våld mellan människor i en relation.
Misshandlade kvinnor måste självklart kunna förvänta sig
stöd och hjälp i Hässleholms kommun och verksamheten
Frida är alltså en kommunal angelägenhet.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommun-styrelsens ordförande Bengt Andersson:
- Finns det ett kommunalt handlingsprogram att tillgå för
kvinnor som är i behov av akut hjälp i Hässleholms kommun?
- Vad finns planerat i Hässleholms kommun för att bistå
Kvinnojouren Frida:s arbete?”
______
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Kf 2002-09-30, § 159
Kommunfullmäktige medger att socialnämndens ordförande
Gunnel Persson besvarar interpellationen:
”Kvinnojouren bildades i mars månad i år. Detta efter att ha
varit ”vilande” i flera år då inga kvinnor sökte sig dit. De
misshandlade kvinnor som var i behov av stöd åkte istället
till våra grannkommuner.
En styrelse har bildats och nya medlemmar kommer till. En
föreningslokal samt en lägenhet, fullt utrustad,med skyddat
boende är klara.
Kvinnojouren ska initieras av tjänstemän från socialförvaltningen för att sedan helt övergå i ideell regi, med ekonomisk hjälp och annat stöd av kommunen.
Socialförvaltningen erbjuder i ett akut skede utsatta kvinnor
- Ekonomisk hjälp
- Skyddat boende
- Ev boende i jourhem för barn
- Tolkservice
Hjälp med kontakt med andra myndigheter såsom polis och
läkare
Socialförvaltningens insatser i ett längre perspektiv kan
omfatta samtalsterapi, boendestöd, ekonomiskt stöd, stöd
till barn och ungdomar, tolkservice etc.
Svar på frågor:
Fråga 1: Finns det kommunalt handlingsprogram att tillgå
för kvinnor som är i behov av akut hjälp i Hässleholm?
Det finns ett kommunalt handlingsprogram som antogs av
socialnämnden 2001. Socialförvaltningen har dessutom utarbetat interna rutiner för hur denna typen av ärende skall
handläggas av personal inom förvaltningen.
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Kf § 159 forts
Socialförvaltningens personal har erbjudits och kommer att
erbjudas ytterligare utbildning i hur man skall arbeta med
våldsutsatta kvinnor. En del av denna utbildning har erhållits i samverkan med polisen, åklagarväsendet och sjukvården för att åstadkomma ett bra samarbete myndigheterna
emellan.
Fråga 2: Vad finns planerat i Hässleholms kommun för att
bistå Kvinnojouren FRIDA:s arbete?
Kvinnojouren arbetar ideellt och syftet är att stötta utsatta
kvinnor. Kvinnojouren skall på intet sätt ta över socialförvaltningens ansvar gentemot dessa kvinnor utan utgöra ett
värdefullt komplement och vara en förmedlande länk till de
kommunala insatserna.
Socialnämnden avser att under kommande år stötta Kvinnojouren med ett föreningsbidrag som täcker kostnader för lokal, telefon, utbildning m.m. Detta på samma sätt som
nämnden gör med Brottofferjouren.”
Thomas Rasmusson tackar för svaret.
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Dnr 2002.392

102

Avsägelse som ersättare i miljönämnden
Kf 2002-08-26, § 147
Lars Lagerholm, fp, har anmält att han avflyttat från kommunen och lämnar uppdraget som ersättare i miljönämnden
fr.o.m. 1 september 2002.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga val av ersättare.
______
Kf 2002-09-30, § 160
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga valet av ersättare.
______
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Dnr 2002.440

101

Motion om slopande av entréavgifter till Vinslövs Friluftsbad
Kf 2002-09-30, § 161
Anmäles att en så lydande motion av Christer Welinder remitterats till kommunstyrelsen och fritidsnämnden:
”Friluftsbadet i Vinslöv, som är Hässleholms kommuns enda
kvarvarande, är mycket populärt och välbesökt. Badet är till
gagn för hela kommunen samt ett dragplåster för att campa
på den intilliggande campingen.
Sommaren 2002 har varit/var mycket badvänlig och detta
långt in i augusti månad. Tyvärr så stänger man friluftsbadet i samband med att skolorna börjar, så har man gjort
sedan länge. Något okänsligt och ej anpassat efter väder
och efterfrågan.
Vad som har engagerat besökarna till friluftsbadet är entréavgifterna. För att lösa ett s.k. sommarkort till badet har
detta kostat 1000 kr sommaren 2002. Ett liknande kort i
Kristianstads kommun kostade 420 kr. Man kan konstatera
att entréavgifterna till friluftsbaden inom Kristianstads
kommun är lägre och i vissa fall betydligt lägre. Då skall det
framhållas att man inom Kristianstads kommun har 6 st friluftsbad igång under sommaren. Det är inte heller ovanligt
att man på dessa bad har tillgång till en bastu.
Vad som är märkligt på friluftsbadet i Vinslöv är att man
som icke badande inte får följa med barnen in på området
avgiftsfritt. Exempelvis får mor- eller farföräldrar lösa entré
för att kunna hålla uppsikt på barnbarnen då dessa badar.
Med ovanstående reflektioner borde det vara möjligt att
göra vårat friluftsbad ännu mer attraktivt genom att slopa
entréavgiften.
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Kf § 161 forts
Därför föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:
- Att fritidsnämnden får i uppdrag att slopa entréavgifterna
till Vinslövs friluftsbad.
- Att fritidsnämnden får i uppdrag at ta fram de senaste 5
årens nettointäkter för friluftsbadet.
- Att fritidsnämnden kompenseras för nettointäktsbortfallet
av kommunfullmäktige.”
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Dnr 2002.443

101

Motion om det pedagogiska ledarskapet i skolan
Kf 2002-09-30, § 162
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke
remitterats till kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden:
”Den svenska skolan lider av ledarskapskris. Många rektorer
har inte möjlighet att agera som ledare för skolans huvuduppgifter som är undervisning och fostran. De slits mellan
olika roller. Rektorer arbetar nuförtiden mest som administratörer och kamrerer. Även kamerala och administrativa
arbetsuppgifter kräver personal med specifik kompetens. En
rektor idag har ett väsentligt ökat ansvar, jämfört med den
centralstyrda skola som försvann för några år sedan. Rektorer ägnar nu mycket stor del av sin arbetstid åt budget,
fastighetsförvaltning, skolbyggen, upphandlingar, skolmat,
miljö- och lönefrågor. Därtill kommer utvecklingsarbete och
försöksverksamhet, t ex arbetet med föräldrastyrelser.
Rektorerna får allt mindre tid för sin viktigaste uppgift – att
vara hängivna ledare för utbildningen och fostran i skolan.
Om vi i framtiden skall ha en hög klass på skolorna i Hässleholm, måste vi se till att rektorerna får möjlighet att
framförallt ägna sig åt att leda och inspirera lärarna i skolans huvuduppgift, undervisning och fostran. Detta är mer
viktigt än någonsin i en tid när samhällsförändringar ställer
stora krav på utveckling av skolan. Rektorerna måste ha tid
och möjlighet att vara pedagogiska ledare, och de måste ha
tid att stödja sina lärare i deras arbete för ordning och reda,
respekt och arbetsro i skolan.
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Kf § 162 forts
Med hänvisning till ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna
att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag om hur rektorsbefattningar i vår kommun kan utformas så att huvuduppdraget blir det pedagogiska ledarskapet av verksamheten”
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Dnr 2002.462

101

Motion angående fria drogtester
Kf 2002-09-30, § 163
Anmäles att en så lydande motion av Marianne Littke
remitterats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden:
”En missbrukare är berövad sin frihet. Att vara missbrukare
av alkohol och droger leder ofta till kriminalitet, en drogmissbrukare behöver pengar för att finansiera sitt missbruk.
Missbrukarens familj lever i ständig oro.
Alkohol och drogmissbruket debuterar i allt lägre åldrar
bland våra barn. Narkotika har beslagtagits på skolor i
Skåne. Vi är rädda att mörkertalet är stort.
Läget är allvarligt. Ungdomar från Hässleholm ”importerar”
olika droger från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.
Socialnämndens budget tyngs allt mer av dyra institutionsplaceringar, men framför allt handlar det om att rädda ungdomarna innan det är för sent. Oftast står man som förälder
undrande och handfallen inför sina ungdomar. Möjligheterna
att ta reda på om barn använder droger är mycket små om
man vill undvika att blanda in myndigheter.
Hässleholms sociala organ, skolan och polisen gör stora insatser - men det behövs mer. Det är god socialpolitik att
underlätta för föräldrar att ta sitt föräldraansvar och ge dem
möjlighet att kunna kontrollera, i förebyggande syfte, om
barnet använt någon drog. Kommunens uppgift måste vara
att stödja föräldrarna, på föräldrarnas villkor!
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Kf § 163 forts
Därför bör Hässleholms kommun snarast införa kostnadsfria
och anonyma drogtester för barn och ungdomar. Föräldrar
skall kunna ta sitt barn till Barn- och ungdomsenheten och
där genom provtagning få konstaterat ett eventuellt missbruk. Svaret skall givetvis lämnas i samtal mellan socionom,
förälder och barn. Barn och ungdomsenheten skall upplysa
om eventuella åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet.
Yrkande:
Att fria drogtester, i enlighet med ovan, erbjuds till föräldrar
i Hässleholms kommun.
Att beakta detta inför kommande budget.”
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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.”
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Dnr 2002.480
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Motion angående trafiksäkerhet - skyltning vid Hövdingegatan och Kristianstadsvägen/Östergatan
Kf 2002-09-30, § 165
Anmäles att en så lydande motion av Lennart Westdahl remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Korrekt trafikskyltning är en viktig faktor för att undvika
trafikolyckor. Det finns, som jag upplever det, en del felskyltningar som bör rättas till med det snaraste. Antingen
saknas påbuds/förbudsskylt annars har man skyltat ”bort”
sikten helt eller delvis, se exempel i förslagen nedan.
Därför föreslår jag att:
- Skyltning/hinder mot infart av biltrafik anordnas vid GCMväg söder om Hövdingegatan
- Skyltar som skymmer sikten vid nya rondellen Kristianstadsvägen/Östergatan för österifrån kommande trafik
flyttas.”
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Dnr 2002.481
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Motion angående trafiksäkerhet - hänvisningsskyltning och
genomfartsförbud för tung lastbilstrafik
Kf 2002-09-30, § 166
Anmäles att en så lydande motion av Lennart Westdahl remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden:
”Genomfart av tung lastbilstrafik i centrum och i bostadsområden bör i största möjliga mån undvikas både av miljöhänsyn och trafiksäkerhetssynpunkt. En bra metod att
ändra oönskade trafikflöden på en viss väg/gatusträckning
är att hänvisningsskylta för tung lastbilstrafik runt tätorten.
Vidare kan man förbjuda genomfart av tung lastbilstrafik på
vissa väg/gatuavsnitt. Korrekt trafikskyltning är en viktig
faktor för att undvika trafikolyckor med tung lastbilstrafik.
Därför föreslår jag
- Hänvisningsskyltning på Rv 117 för norrifrån kommande
tung lastbilstrafik, med destination Läreda industriomområde, via Rv 21 öster ut och Rv 23 söder ut.
- Hänvisningsskyltning på Rv 21 för västerifrån kommande
tung lastbilstrafik, med destination Läreda industriområde, via Rv 21 öster ut och Rv 23 söder ut.
- Hänvisningsskyltning på Rv 21 för österifrån kommande
tung lastbilstrafik, med destination Läreda industriområde, via Rv 21 väster ut och Rv 23 söder ut.
- Förbud mot genomfart för tung lastbilstrafik på
Viaduktsgatan.”
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Dnr 2002.476

252

Förvärv, genom ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, berörande Hässleholm Hästveda 3:4 m. fl.
Ks au 2002-09-25, § 296
Ett förslag till förvärv genom ansökan och överenskommelse
om fastighetsreglering berörande fastigheten Hästveda 3:4
m.fl. har upprättats med Per och Karin Sandberg. Förvärvet
har nedanstående data:
Läge:
Areal:
Säljare:
Köpesumma

Norr om infarten till Hästveda, på båda
sidor om Rv 23
Ca 17 ha jämte vägområde
Per och Karin Sandberg
1 025 000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering berörande fastigheterna Hässleholm
Hästveda 3:4 (blivande 3:9) och Hästveda 14:91,
att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal avseende
jakträtt,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar,
att finansiera förvärvet om 1 025 000 kronor ur kontot köp
av fastigheter, projekt 62 500 (ansvar 21), samt
att inte utöva kommunens förköpsrätt i enlighet med kommunstyrelsens förslag 2002-09-04, § 130.
______

Justering

CM

GJ

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-09-30

Sid

26

Ks 2002-09-30, § 142
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2002-09-30, § 167
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering berörande fastigheterna Hässleholm
Hästveda 3:4 (blivande 3:9) och Hästveda 14:91,
att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal avseende
jakträtt,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar,
att finansiera förvärvet om 1 025 000 kronor ur kontot köp
av fastigheter, projekt 62 500 (ansvar 21), samt
att inte utöva kommunens förköpsrätt i enlighet med kommunstyrelsens förslag 2002-09-04, § 130.
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