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Christer Caesar (kd)

Ersättare

Lars-Göran Wiberg, Thomas Rasmusson, Lars Johnsson,
Roland Hansson, Eva Bergström, Dan Lindau och Sven
Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Arne Elowson

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-03-05

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Arne Elowson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-02-25

Anslagsdatum

2002-03-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

AE

Paragrafer 29

Anslagets nedtagande 2002-04-02

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-02-25

2

Dnr 2001.520

045

Hässleholms Fjärrvärme AB angående godkännande av investeringsbeslut avseende avfallspanna på Beleverket i
Hässleholm
Ks 2001-10-31, § 176
Hässleholms Fjärrvärme AB har hemställt om godkännande
att investera i en avfallspanna och anför bl.a.:
HFAB planerar att installera en ny avfallspanna (samförbränningsanläggning) som kan producera ca 100 GWh värmeenergi per år, vilket motsvarar en värmeeffekt på 18-20
MW. Detta i sin tur motsvarar ca 30-40 000 ton bränsle per
år. Oljeproduktionen kommer då att minska från 3 500 m3
till ca 450 m3 olja per år. Detta innebär att av total årsproduktion kommer endast ca 2,5 % produceras med olja mot
idag 19 %. Drifttiden för de befintliga biopannor kommer då
att minskas med ca 60-65 %.
En installation av en ny samförbränningsanläggning innebär
också att den utsorterade bränslefraktionen från hushållen
och industrin i Hässleholms kommun kan energiåtervinnas i
Hässleholm. Även utsorterat brännbart avfall från närliggande kommuner kan bli aktuellt att energiåtervinna i
denna panna.
För att ta emot och förbränna (energiåtervinna) avfall från
andra intressenter än Hässleholms kommun är kravet att
bränslefraktionen skall vara likvärdig den slutprodukt som
Hässleholms Renhållare AB tar fram idag.
Bo-Anders Thornberg med instämmande av Ingemar Gustavsson yrkar att ärendet återremitteras för att en jämförelse skall göras mellan förslagen investering och en försäljning av bolaget.
Bengt Andersson yrkar att framställan bifalles.
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Ks § 176 forts
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och
finner yrkandet avslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som avslår återremissyrkandet röstar ja. Den som bifaller återremissyrkandet röstar nej.”
Nio ja-röster och sex nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Mona Hilbertsson, Christer
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson, Margareta Sundin, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Kommunstyrelsen har alltså avslagit återremissyrkandet.
Ledamöterna från moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet reserverar sig mot beslutet.
Härefter bifaller kommunstyrelsen bolagets framställan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att Hässleholms Fjärrvärme AB investerar i
avfallspanna/samförbränningsanläggning enligt redovisat
förslag,
att gå i borgen såsom för egen skuld för ett bolagets banklån om högst 170 mkr, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga borgenshandlingar.
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Ks § 176 forts
Ledamöterna från moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet deltar ej i beslutet.
______
Kf 2001-11-26, § 188
Sammanträdet ajourneras på Bengt Anderssons yrkande kl
20.00. Sammanträdet återupptas kl 20.40.
Tommy Nilsson yrkar bordläggning av ärendet.
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss av ärendet. I detta
instämmer Christer Caesar, Hans Wendel och Lars Lindbeck.
Thomas Rasmusson yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer först proposition på dels om bordläggningsyrkandet skall avgöras först och dels om återremissyrkandet skall avgöras först och finner att bordläggnings-yrkandet skall avgöras först.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill behandla bordläggningsyrkandet först röstar
ja. Den som vill behandla återremissyrkandet först röstar
nej.”
34 ja-röster och 27 nej-röster avges. (Se bilaga § 188).
Kommunfullmäktige beslutar alltså att behandla bordläggningsyrkandet först.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall och
dels avslag på bordläggningsyrkandet och finner det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Kf 2001-12-17, § 198
Tommy Nilsson yrkar återremiss på ärendet. I detta instämmer Christer Caesar och Lars Lindbeck.
Thomas Rasmusson yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall återremitteras och dels om det skall avgöras idag och
finner att det skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
Ks 2002-02-25, § 29
Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss på ärendet.
Lars Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningar och alternativ för eventuella förändringar av
framtida ägarförhållanden
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska
avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner
att det ska avgöras idag.
Votering begärs.
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, Margareta Sundin, Leif
Nilsson, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson,
Catharina Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
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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 först proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Slutligen ställer han proposition på Lars Olssons
tilläggsyrkande och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att godkänna att Hässleholms Fjärrvärme AB investerar i
avfallspanna/samförbränningsanläggning enligt redovisat
förslag,
att gå i borgen såsom för egen skuld för ett bolagets banklån om högst 170 mkr,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
erforderliga borgenshandlingar, samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningar och alternativ för eventuella förändringar av
framtida ägarförhållanden.
Moderaternas, kristdemokraternas och folkpartisternas
ledamöter deltar ej i beslutet i sakfrågan.

Beslut till
Hässleholms Fjärrvärme AB
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