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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 65 

Samrådssvar planprogram Garnisonen 
Dnr: TF 2021/109 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

Tekniska nämnden besvarar samrådsremissen med tilläggsyrkandet att man tar 
hänsyn till befintliga motionsslingor och bevarar dem. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) har sju tilläggsyrkanden som han önskar ska beslutas var och en 
för sig. 
Ordförande föreslår att nämnden tar alla besluten på en gång. 

Thomas Haraldsson (FV) lämnar tilläggsyrkande med att man tar hänsyn till 
befintliga motionsslingor och bevarar dem. 

Omröstning 
Ordförande frågar nämnden om Ulf Berggren (SD) tilläggsyrkande ska tas var för 
sig eller på en gång och finner att nämnden tar alla tillsammans. 

Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 
Han ställer sen Thomas Haraldsson (L) förslag under proposition och finner även 
det bifallet. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

Tekniska nämnden 

Därefter ställer han Ulf Berggren (SD) tilläggsyrkande under proposition och finner 
att det avslås. 

Votering begärs. 
Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet och nej-röst för att bifalla densamma. 

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 
Följande röstar ja: 
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD, Pia Litbo (S), 
Greger Johnsson (S), Agne Nilsson (C), Andreas Novotny (M), Torsten Nilsson (M) 
Följande röster nej: 
Ulf Berggren (SD), Ken Andersson Breisch (SO), Torgny Halmberg (SD) 

Ordförande finner därmed att Sverigedemokraternas ändringsyrkande avslås. 
Tekniska nämnden har beslutat enligt liggande förslag med Thomas Haraldsson (L) 
tilläggsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har remitterat en samrådsremiss för 
planprogrammet för Garnisonen till tekniska nämnden. Planprogrammet utförs på 
beställning och bekostnad av tekniska nämnden. 

Planprogrammet syftar till att klarlägga förutsättningarna för en omvandling av 
Garnisonen till en ny stadsdel med blandad stadsbebyggelse. Preliminärt beräknas 
1 000 bostäder rymmas i området. 

Tekniska förvaltningen har haft en aktiv dialog med Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen i framtagandet av samrådsförslaget. De synpunkter som 
har framförts har inarbetats i planhandlingama. Tekniska nämnden föreslås därför 
besvara remissen utan erinran. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-16, § 107, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden följande beslut: 
- Tekniska nämnden besvarar samrådsremissen utan erinran. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

- Beslutet justeras omedelbart. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnätnnden 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

Utdraget bestyrkes 
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Ändringyrkande 
Ärende #9 Samrådssvar planprogram Garnisonen 

2020-09-01 Tekniska nämnden 

Sverigedemokraterna tycker att området ute på Garnisonen är ett fantastiskt område för att skapa 

framtidens bostäder och rekreationsområde. 

När vi nu ska ta fram ett planprogram så tycker vi det är viktigt att tidigt peka ut vilken riktning vi ska 

och att hänsyn tas till den redan befintliga byggnationen som finns på området. 

Därför tycker vi att där finns lite mer att önska på svaret från tekniska. 

På grund av ovanstående yrkar vi på att tekniska nämndens arbetsutskott inför följande i sitt 

samrådssvar på planprogram Garnisonen att: 

-För etapp 1 och 2 ska vi ta särskild hänsyn till omsorgens framtida behov. 

- Tillfartsvägar är vältilltagna och ej smalnas av på bekostnad av biltrafiken. 

-Riktvärdet på parkeringsplatser är väl tilltagna tillexempel2 platser per bostad. 

- Hässleholmsgårdens populära löparslingor inte påverkas av detta planprogram,så som det verkar göra på den 

framtagna plankartan över området. 

- I etapp 2 ta hänsyn till tekniska förvaltningens framtida expanderingsbehov. 

- Etapp 3 och 4 planeras efter befintligtanvändningsområde, alltså inte framtida bostadsbebyggelse. 

- På etapp 2 stryks den sydöstra delen enligt kartan för att inte gå ut över Tekniska förvaltningens eventuella 

framtida behov. 

Ulf Berggren (SD) 
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