SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.25

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Lena Wallentheim (s)
Margareta Axelsson (s)
Margareta Sundin (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)

Ersättare

Jan Nilsson, Alf Nilsson, Sven-Erik Andersson,
Ingemar Gustavsson, Eva-Marie Lidén, Marianne Littke,
Kjerstin Ulfvik-Jonasson och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Christer Caesar

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/2003-10-22

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Christer Caesar

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2003-10-01

Anslagsdatum

2003-10-22

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

CC

Paragrafer 156-175

Anslagets nedtagande 2003-11-14

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

2

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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

3

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.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

4

Dnr 2003.390

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01
Ks 2003-10-01, § 158
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

6

Dnr 2003.391

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01
Ks 2003-10-01, § 159
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

8

Dnr 2003.392

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01
Ks 2003-10-01, § 160
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

10

Dnr 2003.393

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid

11

Ks 2003-10-01, § 161
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

12

Dnr 2003.394

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid

13

Ks 2003-10-01, § 162
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

14

Dnr 2003.395

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid

15

Ks 2003-10-01, § 163
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

16

Dnr 2003.396

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid

17

Ks 2003-10-01, § 164
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

18

Dnr 2003.397

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid

19

Ks 2003-10-01, § 165
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

20

Dnr 2003.398

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid

21

Ks 2003-10-01, § 166
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

22

Dnr 2003.399

210

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

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid

23

Ks 2003-10-01, § 167
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______

Beslut till
Byggnadsnämnden

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

24

Dnr 2003.176

048

Muddring och röjningsarbeten i Almaån - finansiering
Ks au 2003-09-10, § 230
Kommunstyrelsen har 2003-03-26, med hänsyn till att
hårdgjorda ytor m.m. belastar sänkningsföretaget, beslutat
att utöver sin andel i företaget (57,962%) bidra med 8 %.
Sänkningsföretaget har nu hemställt att kommunens ytterligare andel i stället skall vara 21,09 %.
De åtgärder som nu är aktuella är kostnadsberäknade till
2,8 mnkr, varav 1,5 mnkr beräknas användas innevarande
år. Kommunens totala andel skulle vid bifall till sänkningsföretagets hemställan bli 78,981 % eller 2 211 468 kronor.
Andelen av kostnaderna för innevarande års arbeten skulle
bli 78,891 % av 1,5 mnkr eller 1 184 715 kronor. Arbetsutskottet har 2003-06-18 för ändamålet överfört 500 000
kronor till tekniska nämnden. Det återstår att finansiera
684 715 kronor i år.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utöver fastställd andel i sänkningsföretaget för nu aktuella åtgärder erlägga 21,09 % av kostnaderna,
att överföra 685 000 kronor till tekniska nämnden för årets
kostnader avseende sänkningsföretaget,

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid

25

Ks au § 230 forts
att finansiera årets kostnader genom överföring från 099
(ekonomikontoret) till tekniska nämnden, samt
att i budget för 2004 uppta finansiering av återstående
kostnader.
______
Ks 2003-10-01, § 168
Siffran 21,09 skall rätteligen vara 21,019.
Kommunstyrelsen beslutar
att utöver fastställd andel i sänkningsföretaget för nu aktuella åtgärder erlägga 21,019 % av kostnaderna,
att överföra 685 000 kronor till tekniska nämnden för årets
kostnader avseende sänkningsföretaget,
att finansiera årets kostnader genom överföring från 099
(ekonomikontoret) till tekniska nämnden, samt
att i budget för 2004 uppta finansiering av återstående
kostnader.

Beslut till
Ekonomikontoret
Tekniska kontoret
Almaån-Fjärlövs Torrläggningsföretag

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01

26

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

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

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.
______

Beslut till

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01
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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.
______

Beslut till
Kommunalförfattningssamling
Kommunfullmäktige

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01
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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

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

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.
______

Beslut till

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01
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Dnr 2003.457

253

Försäljning av Dallaröd
Ks au 2003-10-01, § 252
Exploateringsavdelningen redovisar förslag att sälja Dallaröd
på Hovdalafältet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt exploateringsavdelningen att upprätta köpehandlingar innebärande att ca 21 ha av den blivande fastigheten Hässleholm Tormestorp 5:16 ( f n del av Hovdala 1:2)
försäljes till Kyra Kyrklund för en köpeskilling om 600 000
kronor.
______
Ks 2003-10-01, § 172
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt exploateringsavdelningen att upprätta köpehandlingar innebärande att ca 21 ha av den blivande fastigheten Hässleholm Tormestorp 5:16 ( f n del av Hovdala 1:2)
försäljes till Kyra Kyrklund för en köpeskilling om 600 000
kronor.

Beslut till
Kommunledningskontoret/Exploateringsavdelningen

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid
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Anmälan av delegationsbeslut
Ks 2003-10-01, § 173
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2003.26
002
Kommunledningskontorets planeringsavdelning Delegationsprotokoll avseende:
-förköpsärende beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-09-15
-bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-09-17
-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 2003-09-17
-köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar
m.m. upp till ett belopp om högst 200 000 kronor beslutade
av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2003-09-15
-servitut, ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2003-09-15
-exploateringsbudget beslutad av chefen för
exploateringsavdelningen daterat 2003-09-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2003-09-03, 2003-09-10 och 2003-09-15

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid
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Övriga anmälningar
Ks 2003-10-01, § 174
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2003.104
149
Arbetsmarknadsverket – Arbetsmarknadsstatistik augusti
2003
2003.55
043
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2003-08-31
2003.440
042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2003-08-31
2003.416
042
Tekniska nämnden – Delårsrapport med kommentarer
daterad 2003-08-28
2003.219
234
Länsrätten i Skåne län – Tyringe Ridklubb / Hässleholms
kommun, Underrättelse ang. laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Samarbetskommittén Skåne Nordost –
Sammanträdesprotokoll 2003-09-18—09-19

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2003-10-01
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Dnr 2003.364

253

Försäljning av Stora Oberöd 1:9, Tostarp
Ks au 2003-08-20, § 204
Ett förslag till avtal om försäljning av fastigheten Stora
Oberöd 1:9, Tostarpshemmet, har upprättats.
Förslag till köpeavtal har upprättats med Zenit Dialog AB.
Köparen avser bedriva rehabiliteringsverksamhet på fastigheten.
Markareal:
Byggnader:
Planer:
Köpesumma:

Totalt ca 28 000 kvm
Huvudbyggnad ca 1 000 kvm, förrådsbyggnad ca 80 kvm, byggnad för oljetank och reservelverk ca 25 kvm
Utom detaljplan
3 000 000 kronor

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheten Stora Oberöd 1:9, del av Hovdala
1:2 och del av Stora Oberöd 1:10 på villkor enligt upprättat
förslag till köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtalet.
______

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid

35

Ks 2003-09-03, § 149
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
______
Kf 2003-09-29, § 148
Efter diskussion i ärendet yrkar Bengt Andersson att kommunfullmäktige skall bemyndiga kommunstyrelsen att
besluta i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens
förslag och dels Bengt Anderssons yrkande och finner Bengt
Anderssons yrkande bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om försäljning
av fastigheten/fastigheterna.
______
Ks au 2003-10-01, § 256
I arbetsutskottet behandlas ett förslag till avtal om försäljning av fastigheten Stora Oberöd 1:9, Tostarp.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att sälja fastigheten Stora Oberöd 1:9 på villkor enligt
upprättat avtal med Zenit Dialog Ab, Broby, för 2 500 000
kronor, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtalet.
______

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2003-10-01

Sid
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Ks 2003-10-01, § 175
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja fastigheten Stora Oberöd 1:9 på villkor enligt
upprättat avtal med Zenit Dialog Ab, Broby, för 2 500 000
kronor, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
köpeavtalet.

Beslut till
Exploateringsavdelningen

Justering

BA

CC

Utdraget bestyrkes

