SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-27

1

Plats och tid

Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Mona Hilbertsson (s)
Christer Welinder (s)
Lena Axelsson (s)
Rune Stensby (s)
Arne Elowson (c)
Lars-Göran Wiberg (c)
Hans Wendel (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)

Ersättare

Margareta Sundin, Leif Nilsson, Lena Wallentheim, Thomas
Rasmusson, Per-Åke Purk, Lars Johnsson, Roland Hansson,
Karin Axelsson, Dan Lindau, och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Ingemar Gustavsson

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-12-27

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Ingemar Gustavsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-12-27

Anslagsdatum

2002-12-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

IG

Paragrafer 177

Anslagets nedtagande 2003-01-21
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Dnr 2002.628

252

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.
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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

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-27

4

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.
______
Kf 2002-12-16, § 230
I kommunfullmäktige redovisas bakgrund till köp av Garnisonen av tjänstemän.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss samt behandling i
ordinarie kommunfullmäktige i januari för infordrande av
yttrande från miljönämnden, byggnadsnämnden och ekonomikontoret. I detta instämmer Robin Gustavsson, Christer
Caesar, Douglas Roth, John Bruun, Pär Palmgren, Torsten
Ising, Johan Barnekow, Urban Widmark, Lars Johnsson och
Rolf Tronäss.
Christer Caesar yrkar på redovisning av saneringen.
Bengt Andersson yrkar återremiss för behandling i december. Lars Olsson, Per-Åke Purk och Lena Wallentheim
instämmer.
Johan Schiff yrkar dels att beslutet skall framgå av rådgivande lokal omröstning och dels återremiss av ärendet.
Thomas Rasmusson instämmer.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall återremitteras.
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Kf § 230 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för belysning av ekonomiska,
miljö-, planerings- och saneringsmässiga konsekvenser.
______
Ks § 177
Komplettering med uppgifter angående ekonomi, miljö,
planering och sanering av s k OXA har framtagits och
redovisats.
Bo-Anders Thornberg yrkar återrremiss av ärendet.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall
avgöras idag eller återremitteras och finner att det skall
avgöras idag.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: ”Den som
vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera
ärendet röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges. Se bilaga.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att avgöra ärendet
idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på ärendet i sak 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,
Justering

BA

IG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-12-27
6
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),
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.
______
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