
Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid : 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAtvlMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, 2021 -03-25, kl. 13:30-16:15 

Torsten Nilsson (!'vf), ordförande 
Ulf Berggren (SD), 1:e vice ordförande 
Benny Petersson (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Haraldsson (L) 
Simon Berneblad (KD) 
Pia Litbo (S) 
Richard Burman (S) §§ 4-6 kl. 13.45-15.45 
Agne Nilsson (C) 
Ernst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 

Andreas Novotny (!'vf) ersätter Patrik Persson (SD) 
Ingrid Nyman (S) ersätter Richard Burman (S) §§ 8-10 

Urban Widmark (!'vf) 
Pierre Bäckman (V) 

Förvaltningschef Mats Svensson 
Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson 
Mark- och exploateringsingenjör Karl Lahtela, information 
Projektledare KLF Richard Heingard, information 

Ulf Berggren (SD) 

Tekniska förvaltningen, 2021-03-30 kl. 09:00 

§27 - §35 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Torsten Nilsson (!'vf) 

~~ 
Ulf Berggren (SD) 
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tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 
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Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Tekniska nämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2021-03-25 

2021-03-30 

2021-04-20 

Tekniska förvaltningen 
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Utdraget bestyrkes 
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Val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott 
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Övriga anmälningar 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 27 

Godkänna dagordning 

Beslut 

Föreslagen dagordning godkänns. 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAMMAN'IRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 28 

lnformationsärende 

Beslut 

Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande hälsar nya ledamöter välkomna till tekniska nämnden, Simon Berneblad 
för Kristdemokraterna och Agne Nilsson för Centerpartiet. 

Richard Heingard, projektledare KLF ger information kring Trafikverkets samråd 
inom projektet Nya stambanor. 

Karl Lahtela Mark- och exploatering ger lägesrapport om projekt Fornbacken 2 
(sjukhusområdet). 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

tt 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 29 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

V erksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson redovisar förvaltningens uppföljning per 
den siste februari med prognos för helåret samt avvikelser drift och investering. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 30 

Internbudget 2021 
Dnr: TF 2021/80 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta korrigerad Verksamhetsplan och internbudget 
för 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Benny Petersson (S) och Ernst Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

I tekniska nämndens beslut avseende ärende VerksamhetJplan och internbttdget 202 1 per 
2021-01-28 har förvaltningen angivit fel budget för mark- & exploateringsprojekt. 

I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan med budget 2021 
har förvaltningen av misstag angett en budget med ett överstigande belopp om 2,9 
mnkr. Korrigeringen avser således en lägre internbudget motsvarande 2,9 mnkr för 
verksamhet 21522, mark- & exploateringsprojekt. 

Ärendets tidigare behandling 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-09, § 41 , följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att anta korrigerad V erksamhetsplan och 
internbudget för 2021. 

Sänt till: ekonomiavdelningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 31 

Yttrande, Energi- och klimatplan 
Onr: TF 2021/84 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande, enligt nedan, som sitt. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig 
reservation enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ernst Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ernst Herslow (FV) lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar återremiss för vidare politisk beredning av ärendet. 
Agne Nilsson (C), Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. 

Tekniska nämnden beslutar enligt liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen ställer sig överlag positivt till förslag om ny energi- och 
klimatplan. Förvaltningen vill däremot poängtera vikten av att tillse nödvändiga 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

resurser för förvaltningen för att uppnå föreslagna mål. Här avses främst resurser 
för att hantera förberedande åtgärder och inte enbart medel för åtgärder. 
Förvaltningen är också lite frågandes till de övergripande ekonomiska 
ställningstagandena i planen. Resonemanget om att investeringar i 
energieffektiviseringar genererar minskade driftskostnader som sedan skapar 
utrymme för ytterligare investeringar är inte helt okomplicerat. Kapital är inte en 
oändlig resurs utan behöver också prioriteras. Som regel bör alla positiva 
investeringar genomföras, om möjligt. För att kunna välja mellan olika 
investeringsval behövs relevanta underlag som bygger på likvärdiga och robusta 
kalkylprinciper. Detta är något som saknas idag. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-09, § 42, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att anta förvaltningens yttrande, enligt nedan, 
som sitt. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservation 

Ärende 7 " Yttrande, energi och klimatplan" 

Tekniska nämnden 2021-03-25 

sverigedemokraterna ställer sig överlag positiva till en ny energi- och klimatplan, däremot tycker vi 

inte att den är realistisk ur ett rent tidsperspektiv. Det kan inte vara rimligt att vi i vår kommun ska 

ställa om oss till 2025 ur en ekonomisk synvinkel . Det är klart att vi ska gå mot fossilfria transporter i 

vår kommun men att ställa om på 4 år blir mycket svårt med tanke på upphandlingar och ingångna 

avtal. 

När vi tittar på vår omvärld så tippar man sopor i havet och i USA gräver man ner överblivna 

vindkraftverk i öknen för att de anses vara icke återvinningsbara. Detta är bara några exempel bland 

många andra där vi hade kunnat påverka för att på riktigt få en ändring globalt rent miljömässigt. 

Sverigedemokraterna yrkade på grund av ovanstående återremiss för fortsatt politisk beredning 

och då vår återremiss ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) 



Foll(ets väl 
Protokollsanteckning avseende ärende 7 på Tekniska nämndens 

möte 2021-03-25, Yttrande energi- och klimatplan 
Folkets väl anser att förslaget till energi- och klimatplan för Hässleholms kommun bygger på felaktiga 

premisser, vilket gör att hela dokumentet blir ihåligt och därmed oantagbart. 

Det flitigt använda uttrycket "klimatutsläpp" förmodar vi avser utsläpp at koldioxid, livets gas. 

Eftersom koldioxidgasens påverkan på det globala klimatet är en vetenskaplig fråga som just nu livligt 

diskuteras inom den vetenskapliga världen och som långtifrån är avgjord, är det inte förenligt med 

god hushållning med skattemedel att som planen förespråkar jaga denna gas med ogenomtänkta och 

kostsamma övergångar till "fossilfria fordon", "förnybar el" etc, etc. Det framgår inte hur stora 

kostnader som krävs för att uppnå de uppsatta målen. Dock står det klart att om allt som beskrivs 

genomförs kommer det att kosta skattebetalarna stora belopp. Folkets väl kan inte tillstyrka att 

skattemedel förslösas på att lösa ett ickeproblem. 

Folkets väl anser att elgenerering inte är en kommunal uppgift. Det är ur nationalekonomisk 

synvinkel mer effektivt och rationellt om detta sker i större väderoberoende enheter, företrädesvis 
genom vatten- och kärnkraft. Det kan för övrigt noteras att kärnkraft inte nämns i dokumentet, 

däremot förespråkas flitigt den miljöskadliga vindkraften. 

Mot bakgrund av ovanstående avstår Folkets väl från att delta i beslutet i ärende 7. 

Ernst Herslow, Folkets väl 

Ledamot i Tekniska nämnden 
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SAMI:v[ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 32 

Val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott 
Dnr: TF 2021/120 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att för perioden 2021-04-01 - 2022-12-31 utse 
Simon Berneblad (KD) som ersättare för Moderaterna i tekniska nämndens 
arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Wirödal (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden och 
därmed även som ersättare för Moderaterna i arbetsutskottet. Avsägelsen har 
beviljats (2021-03-01 , KF § 27) och ny ersättare ska utses till utskottet. 

Simon Berneblad (KD) förslås som ersättare för Moderaterna i tekniska nämndens 
arbetsutskott. 

Sänt till: 
Simon Berneblad, Troman 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA:tvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 33 

Val av representant till Övre Almaåns 
Samfällighetsförening 
Dnr: TF 2021/98 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att utse Torsten Nilsson (M) som representant i ÖAS, 
Övre Almaåns samfällighetsförening. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Agne Nilsson (C), Ernst Herslow (FV) 
yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden ska välja en representant till Övre Almaåns 
samfällighetsförening. Förslag på representant är Torsten Nilsson (M). 
Valet gäller till mandatperiodens slut 2022-12-31 

Ärendets tidigare behandling 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -03-09, § 54, följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta att utse Torsten Nilsson (M) som representant i 
ÖAS, Övre Almaåns samfallighetsförening. 

Sänt till: 
Övre Almaåns samfallighetsförening 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 34 

SAMtvIANTRA.DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2021/48-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll februari 2021 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTIUDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 35 

Ovriga anmälningar 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Protokollsutdrag: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021-02-24, 
Kommunfullmäktige 2021 -03-01, Kommunstyrelsen 2021-03-03 
Dnr: MSN B 2020-001056 - Tottarp 1:30 Bygglov för anordnande av 
parkeringsplatser 
Dnr: MSN B 2020-001297 - Hästveda 14:91 Namnsättning gatunamn, Solliden, 
Aspgatan 
Dnr: MSN BN 2016-000271 - Hässleholm 87:6 Detaljplan för Hässlehohn 87:6 
m fl. (Kyrkskolan) - godkännande 
Dnr: MSN B 2021-000086 Värpatorparen 2 (Väpnaregatan 6) Detaljplan för 
Värpatorparen 2 - Uppdrag 
Dnr: MSN BN 2016-000286 - Hässleholm 88:16 Program för Hässleholm 88:16 
m.fl. (Garnisonen) 
Dnr: KLF 2021 / 57 Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2021 / 160 - Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2020/ 683 -Taxa för utnyttjande av Hässleholms kommuns industrispår 
Onr: KLF 2020/ 1384 - Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan 
med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 
Dnr: KLK 2018/1075 - Motion om Sösdala simhall 
Dnr: KLK 2019 / 235 - Motion om utveckling av simhall 
Dnr: KLF 2020/ 1383 - Uppdrag att återkomma med förslag på fortsatt 
Föreningsstöd 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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