SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-13

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.30

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Sven Jönsson (s)
Leif Nilsson (s)
Lena Wallentheim (s)
Rune Stensby (s)
Arne Elowson (c)
Catharina Månsson (c)
Hans Wendel (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)

Ersättare

Lars-Göran Wiberg, Thomas Rasmusson, Per-Åke Purk,
Roland Hansson, Karin Axelsson, Dan Lindau och Camilla
Lagerstedt-Odgaard.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Douglas Roth

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-12-27

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Douglas Roth

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-12-13

Anslagsdatum

2003-01-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

DR

Paragrafer 174-176

Anslagets nedtagande 2003-01-30

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.558

406

Indexuppräkning av renhållningstaxan
Ks au 2002-12-04, § 370
Hässleholms Renhållare AB hemställer om taxeuppräkning
motsvarande den indexhöjning som skett enligt konsumentprisindex för perioden juli 1999 - juli 2002, vilket innebär en
höjning av renhållningstaxan med i genomsnitt 5,7% fr.o.m.
2003-01-01.
Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på ny taxa.
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på ny renhållningstaxa och finner taxan antagen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta höjning av renhållningstaxan.
Bo-Anders Thornberg reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
______
./. Taxan
Ks 2002-12-13, § 174
Kommunstyrelsen beslutar
att anta höjning av renhållningstaxan.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas
ledamöter deltar ej i beslutet.

Beslut till
Kfs
Hlm Renhållare AB
Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.

Köp av Garnisonen vari innefattas:
Förvärv av dels del av fastigheterna Finja-Mölleröd 2:6
och 2:7, samt dels Finja-Mölleröd 1:15, 1:20, 1:38, 1:39,
1:65, 2:5, Stora Oberöd 1:6, 1:10, Lilla Oberöd 1:16-1:37,
1:39, 1:45-48, Hovdala 1:2, Finja 6:4, 6:5, Mjölkalånga
8:19, Måleböke 1:5 samt del av Finja-Mölleröd 2:6 och 2:7 i
Hässleholms kommun
Ks 2002-12-13, § 175
Efter förhandlingar med Fortifikationsverket har
överenskommelse nåtts avseende förslag till köpekontrakt,
varigenom Hässleholms kommun förvärvar de fastigheter
som försvaret nyttjat för militär verksamhet.
Förvärvet föreslås genomföras genom två köpekontrakt,
varigenom det ena avser ersättning för byggnader på
Garnisonsområdet, och det andra ersättning för mark och
byggnader på övningsfälten.
Samtidigt skall överenskommelse träffas med
Försvarsmakten om deras ansvar och åtagande avseende
framtida åtgärder för att minimera risker av oexploderad
ammunition (OXA) inom Hovdalaområdet, samt militär
återförhyrning av byggnader och mark.
Ett mellan Fortifikationsverket och Hässleholms kommun
upprättat avtal avseende byte av mark för eventuell
jaktskyttebana (1993-10-25 § 121) har inte fullföljts.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss av ärendet.
Christer Caesar instämmer i detta.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes
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Ks § 175 forts
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Sven Jönsson, Leif Nilsson,
Lena Wallentheim, Rune Stensby, Arne Elowson, Catharina
Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till framlagt
förslag och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att godkänna de upprättade köpekontrakten mellan
Fortifikationsverket och Hässleholms kommun varigenom
kommunen förvärvar fastigheten Hässleholm Finja-Mölleröd
2:6 m.fl.,
att finansiera förvärvet genom upptagande av lån,
att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att
underteckna erforderliga handlingar,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1993-10-25, § 121,
ang. bytesavtal avseende Stora Oberöd 1:6 m.fl.,
att uppdraga åt kommunstyrelsens exploateringsavdelning
att ansöka om fastighetsreglering, varigenom berörda
fastigheter överföres till tidigare av kommunen ägd
fastighet(er),

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2002-12-13

Sid

5

Ks § 175 forts
att i avvaktan på framtida beslut avseende
förvaltningsorganisation för områdena, uppdraga åt
kommunstyrelsen att organisera övertagande och
förvaltning, samt
att godkänna avtal mellan Försvarsmakten och Hässleholms
kommun angående sanering av området.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas
ledamöter deltar ej i beslutet i sakfrågan.
______

Beslut till

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2002.607

710

Ny taxa inom barnomsorgen
Ks 2002-11-27, § 173
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår enl.
§ 126/2002 ändrad barnomsorgstaxa med anledning av att
det från den 1 januari 2003 införs en avgiftsfri allmän
förskola om minst 525 timmar per år från och med det år
barnet fyller 4 år.
Bengt Andersson bifaller förslaget.
John Bruun yrkar att i första hand återremiss av ärendet och
i andra hand avslag.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall till
taxeförslaget och dels avslag på detsamma och finner taxan
bifallen.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller taxeförslaget röstar ja. Den som vill avslå
taxeförslaget röstar nej.”
9 ja-röster och 2 nej-röster avges. 4 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Leif
Nilsson, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson, LarsGöran Wiberg, Hans Wendel och Bengt Andersson.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes
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Ks § 173 forts
Följande röstar nej: John Bruun och Dan Lindau.
Följande avstår från att rösta: Bo-Anders Thornberg, Pär
Palmgren, Douglas Roth och Ingemar Gustavsson.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att fastställa barnomsorgstaxa att gälla fr.o.m. 2003-01-01.
Folkpartiets ledamöter reserverar sig dels till förmån för sitt
återremissyrkande och dels till förmån för avslagsyrkandet.
Ks 2002-12-13, § 176
Barn- och utbildningsförvaltningen har vid sammanträdet
2002-12-03, § 126, ändrat taxan beträffande barn 4-5 år
samt barn i behov av särskilt stöd.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta den reviderade bilagda taxan för
barnomsorgsavgifter.
______
./. Bilaga

Beslut till
Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes
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Avtackning
Avgående ledamöter och ersättare avtackades.

Justering

BA

DR

Utdraget bestyrkes
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