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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) 

2020-02-26 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

övriga 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid 
Justerade paragrafer 

Ordförande 

Justerare 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2020-02-26, kl. 13.00 - 18.10, 
ajournering kl. 15.15 -15.30, 17.45 -17.50 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande§§ 20 - 37 (avvek kl. 16.50) 
Erik Aberg-Linner (M) §§ 20 - 37 (avvek kl. 16.35) 
Zidon Kristensson (KD) §§ 20 - 37 (avvek kl. 17.00) 
Camilla Lindoff (S) 
Ann Olausson (S) 
Cecilia Tönning (SD) 
Lars Klees (SD) 
Björn Widmark (FV) §§ 20 - 37 (avvek kl. 16.50) 

Leif Nilsson (S) för Jonas Andersson (S) 
Sievert Aronsson (L) för Erik Åberg Linner (M) §§ 38 - 44 
Hans-Göran Hansson (MP) för Lars Olsson (C) §§ 38 - 44 
Jonas Klein (FV) för Björn Widmark (FV) §§ 38 - 44 

Sievert Aronsson (L) §§ 20 - 3 7 
Hans-Göran Hansson (MP) §§ 20 - 37 
Jonas Klein (FV) §§ 20 - 37 

Jan Karlsson, förvaltningschef, Marie Nilsson, tf avdelningschef plan, 
Robert Samuelsson, byggchef, Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef 
administration, Torbjörn Håkansson, miljöchef, Sven-Inge Svensson, miljöchef, 
Carina Westerlund, tillsynschef, Henrik Kivivuori, mätningsingenjör, 
Paul Dettwiler, bygglovshandläggare, Per-Ole Asklund, byggnadsinspektör, 
Ingela Karlsson Blomen, bebyggelse-antikvarie, Sofie Kling Mathiasson, 
planarkitekt, Lars-Erik Williams, ekolog, Kristin Kröyer, miljöinspektör, 
Caroline Wendel energi- och klimatrådgivare och Carina Koskinen, sekreterare 

Richard Heingard, projektledare (§ 3 7) 

Paul Thurn 

Omedelbar justering 
§ 38 

Paul Thurn 
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Hässleholms 
kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-26 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-27 

Datum då anslaget tas ned: 2020-03-26 

F örvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

~ L Sekreterare Carina Koskinen 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Remiss angående kontaktcenter 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

B 2019-001392 

§ 38 

3(6) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
Diarienummer 

B 2019-001392 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 38 

Remiss angående kontaktcenter 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 

Hans-Göran Hansson (MP), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och 
Leif Nilsson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Jonas I<lein (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Ajournering 

Nämnden ajournerar sig klockan 17.45 - 17.55. 

Yrkanden 

Jonas I<lein (FV) yrkar avslag till liggande besluts förslag samt yrkar att nämndens 
yttrande ska vara att det inte bildas något kontaktcenter. 
Hans-Göran Hansson (MP), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till Jonas I<leins förslag till beslut. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering 1/ifi; Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
Diarienummer 

B 2019-001392 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 38 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets besluts förslag mot Jonas Kleins yrkande och 
finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Jonas Kleins förslag till beslut 
röstar nej." 

5 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Sievert Aronsson (L), Cecilia Tönning (SD), 
Lars Klees (SD) och Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Hans-Göran Hansson (MP), Camilla Lindoff (S), 
Leif Nilsson (S), Ann Olausson (S) och Jonas Klein (FV). 

Eftersom ordförandens röst är utslagsgivande har miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget att inrätta ett 
kontaktcenter med tillhörande verksamhet i de större tätorterna. 

Dock ställer sig förvaltningen kritisk till finansieringsmodellen, beroende på att 

Förvaltningen redan har en hårt ansträngd budget. Ytterligare 
organisationsanpassning vore svår att genomföra. 
Förvaltningen initialt inte kan se en minskning av arbetsuppgifter i 
motsvarande omfattning. 
Förvaltningens internbudget redan är tagen för 2020. 
Fördelningen inte säger något om antalet ärenden kopplat till vad som är 
möjligt att lämna över från förvaltningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
Diarienummer 

B 2019-001392 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 38 

En uppstartsbudget där budgetväxling sker först år 2022 med utvärdering 2021 
vore önskvärd. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 30 januari 2020. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-02-12, § 35 föreslår miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta att anta miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Koskinen, Carina 

Från: Lindoff, Camilla 
Skickat: den 26 februari 2020 18:23 

Koskinen, Carina Till: 
Ämne: Fwd: Skriftlig reservation ärende 18 

Skickat från min iPad 

Vidarebefordrat brev: 

Från: Camilla Lindoff < > 
Datum: 26 februari 2020 18:22:56 CET 
Till: "Lindoff, Camilla" <Camilla.Lindoff@hassleholm.se> 
Ämne: Skriftlig reservation ärende 18 

Skriftlig reservation ärende 18 

Med vårt budgetförslag i kommunfullmäktige önskade vi behålla och utveckla våra servicekontor, 
därför yrkar vi avslag på ett införande av kontaktcenter. 

Camilla Lindoff (s) 
Anne Olausson (s) 
Leif Nilsson (s) 
Hans-Göran Hansson (mp) 

Skickat från min iPad 
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