SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00

Beslutande

Lars Olsson (c) ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Lena Wallentheim (s)
Christer Welinder (s)
Margareta Axelsson (s)
Rune Stensby (s)
Lars-Göran Wiberg (c)
Per-Åke Purk (v)
Pär Palmgren (m)
Urban Widmark (m)
Christer Caesar (kd)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)
Sven Jönsson (s)
Lennart Westdahl (s) § 47

Ersättare

Jan Nilsson, Alf Nilsson, Sven-Erik Andersson,
Sven-Erik Furutorp, Madlén Sjögaardh, Karin Axelsson,
Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén, Ullacarin WoxblomHjorth och Kjerstin Ulfvik-Jonasson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Lena Wallentheim §§ 48-55, Bo-Anders Thornberg § 47

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2003-02-10, 2003-02-12

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Lars Olsson

Justerare

Lena Wallentheim §§ 48-55, Bo-Anders Thornberg § 47

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2003-01-29

Anslagsdatum

2003-02-13

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Paragrafer 47-55

Anslagets nedtagande 2003-03-10

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-29

Sid

2

Verksamhetsredovisning Hässleholms Vatten AB
Ordföranden Stig Hansson och vd Paul Heinrup informerar
om Hässleholms Vatten AB.

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-29

Sid

3

Verksamhetsredovisning Hässleholms Industribyggnads AB
Vd Jörgen Ernstsson informerar om Hässleholms
Industribyggnads AB.

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

4

Dnr 2003.24

048

Anslag till föreningar m.fl.
Ks au 2003-01-15, § 1
Ekonomikontoret har utarbetat förslag till fördelning av
kommunalt bidrag till föreningar.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja bidrag till nämnda föreningar för 2003 enligt
upprättat förslag.
Bengt Andersson deltar p.g.a. jäv inte i beslutet beträffande
bidrag till Medborgarhusföreningen.
______
Ks 2003-01-29, § 47
Bo-Anders Thornberg yrkar att Medborgarhusföreningen
skall behandlas särskilt och att bidrag inte skall ges.
Robin Gustavsson instämmer i detta.
Robin Gustavsson yrkar dessutom översyn av lokalbidraget
för föreningar som administreras av kommunstyrelsen vad
det gäller beräkningsgrunden för bidragen samt att en
jämförelse görs med bidragsberäkningar som administreras
av kultur- och fritidsförvaltningarna. I detta instämmer BoAnders Thornberg och Torsten Ising.
Christer Welinder yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på allt utom bidrag till
Medborgarhusföreningen och finner det bifallet.
Därefter ställer han proposition på bidrag till
Medborgarhusföreningen och finner det bifallet.

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

5

Ks § 47 forts
Slutligen ställer han proposition på Robin Gustavssons
tilläggsyrkande och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag till nämnda föreningar för 2003 enligt
upprättat förslag, samt
att se över lokalbidraget för föreningar som administreras
av kommunstyrelsen vad det gäller beräkningsgrunden för
bidragen samt att en jämförelse görs med
bidragsberäkningar som administreras av kultur- och
fritidsnämnderna.
Lena Wallentheim är p.g.a. jäv inte närvarande i rummet,
Lennart Westdahl tjänstgör och Bo-Anders Thornberg är
justerare i denna paragraf.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
./. Bilaga
SPECIFIKATION ÖVER VISSA BIDRAG TILL FÖRENINGAR, FÖRSLAG
BESLUT
2002

SÖKT
2003

BESLUT
2003

VERKSAMHET 132
NÄRINGSLIVSBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER
Hässleholms Idé- och Uppfinnarförening
Djursjukhuset i Hässleholm AB

10 000
160 000

ospec
200 000

10 000
160 000

SUMMA VERKSAMHET 132

170 000

200 000

170 000

175 000

250 000

193 000

VERKSAMHET 459
STÖD TILL FRITIDSVERKSAMHET
Hässleholms kommuns fritidsförening
Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29
Föreningen Norden
Hässleholms Militärhistoriska Förening
SUMMA VERKSAMHET 459

6
14 000
50 000

ospec
25 000

15 400
25 000

239 000

275 000

233 400

41 000
0

48 000
20 000

46 000
20 000

55 000
35 000

200 000

61 000
35 000

45 000
35 000

50 000
71 500

50 000
35 000

30 000
35 000

30 000
45 000

30 000
35 000

39 000
35 000

62 000
40 000

43 000
35 000

34 000
25 000

35 000
ej sökt

35 000

34 000
0

38 000
ej sökt

38 000

35 000
35 000

45 000
ej sökt

39 000

29 000
15 000

50 000
ospec

32 000
15 000

21 000
0

ospec
ej sökt

21 000

VERKSAMHET 489
STÖD TILL KULTURVERKSAMHET
Stobyortens Bygdegårdsförening upa
årsanslag
särskilt anslag
Sösdalaortens Bygdegårdsförening
årsanslag
särskilt anslag
Verums Bygdegårdsförening
årsanslag
särskilt anslag
Vinslövsortens Bygdegårdsförening upa
årsanslag
särskilt anslag
Emmaljunga Byggnadsförening upa
årsanslag
särskilt anslag
Organisationernas Byggnadsförening upa V Torup
årsanslag
särskilt anslag
Ignaberga Medborgarhusförening
årsanslag
särskilt anslag
Hörjagårdens Förening upa
årsanslag
särskilt anslag
ksau § 96
Bjärnums Folkets Park ideell förening
årsanslag
särskilt anslag
Fastighets AB Göingehuset
årsanslag
särskilt anslag
Åttingastugan
årsanslag
särskilt anslag
Mala Intresseförening
Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

36 000
0

36 100
19 000

36 100
19 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

7

årsanslag
särskilt anslag
Finjabygdens SLU Bygdegårdsförening upa
årsanslag
särskilt anslag
Ballingslövs Brottarklubb, Solbacken
årsanslag
särskilt anslag
Andelsförening Tallparken, Vinslöv
årsanslag
särskilt anslag
Medborgarhusföreningen upa
årsanslag
särskilt anslag
Bjärnums Bygdegårdsförening
årsanslag
ksau § 214
särskilt anslag
Farstorps Bygdegårdsförening
årsanslag
särskilt anslag
SUMMA VERKSAMHET 489

26 000
0

36 000
ej sökt

29 000

41 000
35 000

65 000
ej sökt

46 000

34 000
35 000

37 000
35 000

37 000
35 000

25 000
35 000

ospec
56 900

28 000
35 000

266 000
0

280 000
ej sökt

280 000

25 000
0

30 000
150 000

28 000
35 000

40 000
35 000

42 000
35 000

42 000
35 000

1 211 000

1 556 500

1 255 100

VERKSAMHET 899
STÖD TILL TOTALFÖRSVAR SAMT ÖVRIGA SAMHÄLLSSKYDDANDE ÅTGÄRDER
Hässleholms Civilförsvarsförening
Hässleholms Nämndemannaförening

35 000
7 200

SUMMA VERKSAMHET 899

42 200

0

35 000

1 662 200

2 031 500

1 693 500

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

Beslut till
Ek

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

35 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

8

Dnr 2003.28

252

Drift av Garnison och övningsfält
Ks au 2003-01-15, § 5
Kommunfullmäktige har 2002-12-27 beslutat förvärva de av
staten för militärt ändamål innehavda fastigheterna inom
Hovdala-Mölleröd m.fl.
Formellt tillträde sker så snart regeringen godkänt förslaget
till köpeavtal. Fysiskt tillträde sker enligt överenskommelse
med Fortifikationsverket 2003-01-17. Efter detta datum
svarar Hässleholms kommun för drift och underhåll av såväl
övningsfält som garnisonsområde.
I avvaktan på beslut om framtida förvaltning/organisation
föreslås nedanstående.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdraga åt exploateringschefen att som huvudman ansvara för drift och förvaltning,
att medgiva att de för området initiala kostnaderna får belasta konto ansvar 21, verksamhet 213,
att uppdraga åt kommunledningskontoret att redovisa
genomförda transaktioner på särskilda konton,
att snarast efter det att beslut om framtida förvaltning/organisation tagits, återföra ianspråktagna medel till
ovannämnda konto ansvar 21, verksamhet 213 genom ersättning från ny huvudman,
att uppdraga åt kommunledningskontoret att i nödig omfattning köpa tjänster avseende drift och förvaltning, samt

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-29

Sid

9

Ks au § 5 forts
att uppdraga åt Hässleholms Industribyggnads AB att upprätta förslag till organisation för eventuellt övertagande av
förvaltning, drift och underhåll.
______
Ks 2003-01-29, § 48
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdraga åt exploateringschefen att som huvudman ansvara för drift och förvaltning,
att medgiva att de för området initiala kostnaderna får belasta konto ansvar 21, verksamhet 213,
att uppdraga åt kommunledningskontoret att redovisa
genomförda transaktioner på särskilda konton,
att, snarast efter det att beslut om framtida förvaltning/organisation tagits, återföra ianspråktagna medel till
ovannämnda konto ansvar 21, verksamhet 213, genom ersättning från ny huvudman,
att uppdraga åt kommunledningskontoret att i nödig omfattning köpa tjänster avseende drift och förvaltning, samt
att uppdraga åt Hässleholms Industribyggnads AB att upprätta förslag till organisation för eventuellt övertagande av
förvaltning, drift och underhåll.

Beslut till
expl
klk

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

10

Dnr 2002.631

253

Försäljning av del av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3 i
kv Väddklinten
Ks au 2003-01-15, § 9
Hässleholms kommun har upprättat köpeavtal varigenom
kommunen säljer rubricerad fastighetsdel med följande
data:
Adress:
Areal:
Köpare:
Försäljningspris:
Detaljplan:

Övrigt:

Apelvägen (norr om Röingegatan i
Åsvägens förlängning)
Ca 5 800 kvm
AB Hässleholmsbyggen, Hässleholm
Köpeskillingen är 714 000 kronor
Gällande detaljplan medger bostadsbebyggelse i 1 och 1½ plan jämte
suterräng där max ¼ av tomtytan får
bebyggas
Köpeavtalet förutsätter att bebyggelsen
skall vara färdigställd senast
2004-06-30

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till köpehandling, vari Hässleholms
kommun försäljer del av Hässleholm Röinge 7:3 i kv
Väddklinten, för 714 000 kronor, till AB Hässleholmsbyggen,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.
______

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-29

Sid

11

Ks 2003-01-29, § 49
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till köpehandling, vari Hässleholms
kommun försäljer del av Hässleholm Röinge 7:3 i kv
Väddklinten för 714 000 kronor till AB Hässleholmsbyggen,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga handlingar.

Beslut till
Expl.avd.

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

12

Dnr 2001.81

101

Motion angående inrättande av miljöråd på skolorna
Kf 2001-02-26, § 40
Anmäles att en så lydande motion av Lars-Ivar Ericson remitterats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och miljönämnden:
”Vår tids barn och ungdomar visar ofta ett starkt intresse för
miljön. Detta är positivt och bådar gott för framtiden.
Hässleholms kommun som vill vara en kommun med miljöprofil borde kunna ta fasta på det uppväxande släktets tankar om miljön. Ett sätt att stödja våra barn och ungdomar
är att det inrättas miljöråd, på våra skolor. Dessa miljöråd
kan bli forum för samtal om den lokala miljön på respektive
skola. Eleverna har många gånger fina tankar om hur den
fysiska arbetsmiljön kan förbättras. Miljöråden på skolorna
kan även behandla miljön i skolans omgivningar. Viktiga
synpunkter på trafikmiljön, växtlighet djurliv mm kan vidarebefordras till beslutsfattarna genom miljörådens verksamhet.
Min förhoppning är att kommunen tar initiativ till att det
skall finnas miljöråd på varje skola och att denna verksamhet får medel till miljöarbete. Barnen och ungdomarna är
vår framtid och deras miljöintresse bör uppmuntras och kanaliseras.”
______
Ks au 2003-01-15, § 11
Såväl miljönämnden (2001-03-28, § 89) som barn- och utbildningsnämnden (2001-04-242, § 54) har yttrat sig.

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-29

Sid

13

Ks au § 11 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen besvarad, samt
att betona betydelsen av arbete med miljöfrågorna inom
ramen för barn- och utbildningsnämndens arbete.
______
Ks 2003-01-29, § 50
Christer Caesar yrkar avslag på motionen liksom John Bruun
och Bo-Anders Thornberg.
Sven Jönsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Christer Caesars yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
BUN

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

14

Dnr 2001.175

101

Motion angående högskoleutbildning inom ämnet
mat/gastronomi
Kf 2001-03-26, § 64
Anmäles att en så lydande motion av Pär Palmgren och
Johan Berglund remitterats till kommunstyrelsen:
”Hässleholm har ansökt om högskoleutbildning inom ämnet
mat/gastronomi. Om denna ansökan bifalles föreslår vi att
den placeras i Tyringe på Kurhotellet. Här finns utrymmen,
bostäder, kultur och tradition som ger utbildningen en speciell prägel.”
______
Ks au 2001-06-06, § 220
En projektledare och en arbetsgrupp har tillsatts för att belysa kommunens möjligheter att lokalisera högskolan i
Hässleholm.
Arbetsutskottet har beslutat att, i avvaktan på lokaliseringsbeslut, fortsätta förstudiearbetet för ett mat- och måltidscentrum för att kunna lokalisera den gastronomiska högskoleutbildningen i Hässleholm.
Ordföranden yrkar att det tydliggörs att huvudalternativet
för placeringen av mat- och måltidscentrat är Hässleholms
tätort.
Bo-Anders Thornberg tillstyrker motionen.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och
Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner sitt eget yrkande
bifallet.

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-29

Sid

15

Ks au § 220 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att ange att huvudalternativet till placeringen av mathögskolan är Hässleholms tätort, samt
att, med hänvisning till att projektledaren och arbetsgruppen fått i uppdrag att fortsätta förstudiearbetet för en lokalisering av den gastronomiska högskolan i Hässleholm, avslå
motionen.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för motionen.
______
Ks 2001-08-29, § 129
Pär Palmgren yrkar bifall till motionen. I detta instämmer
Ingemar Gustavsson.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Pär Palmgrens yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som
stöder Pär Palmgrens yrkande om bifall till motionen röstar
nej.”
Nio ja-röster och sex nej-röster avges.
Följande röstar ja: Bengt Andersson, Lars Olsson, Mona
Hilbertsson, Leif Nilsson, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne
Elowson, Lars-Göran Wiberg och Hans Wendel.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, Camilla Lagerstedt-Odgaard, Ingemar
Gustavsson och Christer Caesar.
Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-29

Sid

16

Ks § 129 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation: Moderaternas och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
______
Kf 2001-09-24, § 146
Bengt Andersson yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras
idag eller återremitteras och finner att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_____
Ks au 2003-01-15, § 12
I motionen föreslogs att planerad högskoleutbildning inom
området gastronomi skulle placeras på Kurhotellet i Tyringe.
Under handläggningstiden har den föreslagna fastigheten
bytt ägare. Vidare planerar Högskolan i Kristianstad att förlägga aktuell högskoleutbildning till Kristianstad. Motionen
föreslås med hänvisning härtill inte föranleda någon åtgärd.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till redovisade ändrade förhållanden,
skall motionen ej föranleda någon åtgärd.
______

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-29

Sid

17

Ks 2003-01-29, § 51
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att, med hänvisning till redovisade ändrade förhållanden,
motionen ej skall föranleda någon åtgärd.
______

Beslut till
Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

18

Dnr 2001.217

101

Motion angående inköp av friidrottsredskap
Kf 2001-05-02, § 81
Anmäles att en så lydande motion av Thomas Rasmusson,
mp, remitterats till kommunstyrelsen och fritidsnämnden:
”Sverige men även Hässleholm har stolta och anrika traditioner när det gäller hinderlöpning i friidrott. Fram till ett
fåtal år sedan har denna gren varit vikt endast för manliga
löpare. 2001 blir det status som SM-gren för tjejer och
kvinnor från F15 upp till kvinnor seniorer.
Det har framtagits hinder som är höj- resp sänkbara. Därmed gör detta möjligt för tjejer att träna och tävla på denna
distans på samma villkor som killarna. Hinderlöpning är inte
bara en fråga om kondition och styrka utan även teknik
samt koordination. Denna bör tränas från yngre åldrar på
ett lekfullt sätt. Därigenom är det viktigt att det sker över
”riktiga” hinder. Även nyrekrytering av killar till denna underbara löpgren vore alldeles utmärkt då man kan träna på
en lägre höjd ”för att vänja sig”. Därmed ser vi endast fördelar med dessa nya hinder.
Med anledning av ovanstående föreslår Miljöpartiet de
Gröna
- att fritidsnämnden köper in detta nya friidrottsredskap till
Österås IP”
______
Ks au 2003-01-15, § 13
Fritidsnämnden har, vid sammanträde 2001-05-16 i § 76,
ställt sig positiv till motionen under förutsättning att kommunstyrelsens beviljar medel.

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-01-29

Sid

19

Ks au § 13 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att som svar på motionen uttala att kommunfullmäktige ej
har någon erinran mot motionens förslag under förutsättning att finansiering kan ske inom fritidsnämndens budgetram.
______
Ks 2003-01-29, § 52
Christer Caesar yrkar att motionen skall avslås.
Rune Stensby och Lena Wallentheim yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Christer Caesars yrkande och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Frn

Justering

LO

LW

B-AT § 47

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-01-29

20

Dnr 2001.514

101

Motion angående avgiftsfri parkering
Kf 2001-10-29, § 177
Anmäles att en så lydande motion av Bo-Anders Thornberg
och Karl-Erik Almquist remitterats till kommunstyrelsen och
tekniska nämnden:
”Med anledning av den pågående debatten angående ett
attraktivt centrum föreslår vi att avgiftsfri lördagsparkering
snarast införes i Hässleholms centrum.”
______
Ks au 2003-01-15, § 14
Tekniska nämndens arbetsutskott har 2002-11-26, § 183,
besvarat motionen. Av tekniska kontorets svar framgår att
en arbetsgrupp bestående av köpmän, fastighetsägare och
kommunala företrädare har utarbetat förslag för utveckling
av Hässleholms centrum. Detta arbete har lett till formulerande av en affärsidé samt fastställande av en profil. Det
fortsatta arbetet ska bedrivas inom tre arbetsområden: tillgänglighet, verksamhetsstråk och yttre miljö. Inom området
”tillgänglighet” avser gruppen även hantera parkeringsfrågor. Ett samlat förslag kring centrumförnyelse avses presenteras under år 2003. Motionen föreslås vara besvarad
med hänvisning till det pågående arbetet.
Pär Palmgren yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till sitt yrkande
om bifall till kommunledningskontorets svar och dels Pär
Palmgrens yrkande om bifall till motionen och finner sitt
eget yrkande bifallet.
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Ks au § 14 forts
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till det redovisade pågående arbetet
kring centrumförnyelse, anse motionen besvarad.
Pär Palmgren reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
______
Ks 2003-01-29, § 53
Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till motionen liksom Robin
Gustavsson.
Rune Stensby yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag och dels Bo-Anders Thornbergs och Robin
Gustavssons yrkande och finner arbetsutskottets förslag
bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets
väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders
Thornbergs och Robin Gustavssons yrkande.
______
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2003-01-29, § 54
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2003.66
002
Kommunledningskontoret – Delegationsbeslut fattade av
kanslichefen
2003.26
002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-01-23
-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 2003-01-23
-bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-01-23
-exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2002-12-15
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor beslutade
av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2002-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2002-10-16, 2002-10-30, 2002-11-06, 2002-11-20, 200212-04, 2002-12-18, 2003-01-15
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Övriga anmälningar
Ks 2003-01-29, § 55
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2002.633
701
Rikspolisstyrelsen – Hinder för ett effektivt lokalt
brottsförebyggande arbete
2003.55
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2002-12-31
2003.74
619
Hässleholms Tekniska skola, Vuxenutbildningen –
Sammanfattning av kunskapslyftet i Hässleholms kommun
1997-2002
2003.71
430
Byggnadsnämnden – Vindkraft i Skåne – Analys och
konsekvenser av olika scenarier
2003.70
212
Byggnadsnämnden – Åhus skola – Åhusfältet, Fördjupad
översiktsplan
2003.69
283
Tekniska nämnden – Lokalförsörjningsplanering
2002.446
730
Omsorgsnämnden – Förslag till yttrande över
kommunfullmäktiges beslut 2001-01-29 angående
kringtjänster inom äldreomsorgen
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll 200212-16
Justering
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Ks § 55 forts
2002.499
536
Tekniska nämnden – Busstrafiken – orientering
2003.53
106
HässleCity – Information om FestivalDax i Häslseholm 30/72/8 2003
2002.53
311
Vägverket – Beslut om att spärra av enskild anslutning till
väg 23, på västra sidan ca 1,2 km norr om infarten till
Hästveda
2003.39
047
Regeringen, Finansdepartementet – Bidrag för främjande av
samverkan mellan kommuner och mellan landsting med
befolkningsminskning
2003.75
007
Revisorerna – Mätbara mål för Tekniska nämnden ur kund och/eller medborgarperspektiv med inriktning mot ökad
kvalitet och effektivitet
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