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Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2022 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner delårsbokslut med tillhörande bokslutsbilagor 
avseende verksamhetsberättelse, avvikelseanalys över drift- och investeringsbudget 
samt personalnyckeltal. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunens delårsrapport 
innehålla information om förhållande som är viktiga för att bedöma kommunens 
resultat. Här ingår också att informera om händelser som är av väsentlig betydelse 
för kommunen. Som ett led i att sammanställa delårsrapporten ska varje nämnd 
lämna in avvikelserapport för drift och investeringar, personalnyckeltal samt 
verksamhetsberättelse.  

I verksamhetsberättelsen beskriver nämnden kortfattat olika händelser som 
inträffat under delåret samt lämnar en redogörelse över nämndens mål- och 
resultatuppföljning. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ej aktuellt  

Barnperspektivet 

Ej aktuellt  

Miljökonsekvenser 

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt 

 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsberättelse, delår 2022 

2. Avvikelseanalys drift- och investeringsbudget, jan-aug 2022 

3. Personalnyckeltal, jan-juni 2022 
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   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 7 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 136   
 

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2022 
Dnr: TF 2022/609 

Beslut 
 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna delårsbokslut med tillhörande 
bokslutsbilagor avseende verksamhetsberättelse, avvikelseanalys över drift- och 
investeringsbudget samt personalnyckeltal. 

 

Beskrivning av ärendet  
 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunens delårsrapport 
innehålla information om förhållande som är viktiga för att bedöma kommunens 
resultat. Här ingår också att informera om händelser som är av väsentlig betydelse 
för kommunen. Som ett led i att sammanställa delårsrapporten ska varje nämnd 
lämna in avvikelserapport för drift och investeringar, personalnyckeltal samt 
verksamhetsberättelse.  

I verksamhetsberättelsen beskriver nämnden kortfattat olika händelser som inträffat 
under delåret samt lämnar en redogörelse över nämndens mål- och 
resultatuppföljning. 

 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden 
 
 



Tekniska förvaltningen

2022-08-18  Åke Petersson o Malin Nilsson

Personalvolym

Vid årsskiftet 2021-2022 överfördes måltidsorganisationen till tekniska förvaltningen från OF och BUF. Det har inneburit att 
antalet anställda vid halvårsskiftet 2022 ökat med 195 stycken (171,9 åak) jämfört 2021-06-30. Antalet tidsbegränsat anställda 
är i princip oförändrat i förvaltningen, en minskning med 0,6 åak under samma period. En förklaring till att Tekniska ökat mer 
än OF och BUF (+40) minskat är att ett 30 tal tidsbegränsat anställda inom måltidsverksamheten konverterats i tekniska. Detta 
verifieras i någon mån av att det totala antalet tidsbegränsat anställda ffa i BUF minskat. (-34)

Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden har kopplat till ovan nämnda organisationsförändring sjunkit till 91,6 % från 94,8 % 2021. Detta är en 
marginell ökning från Q1 2022 (91,4). Måltidsverksamheterna har större andel deltidsarbetare än övriga kategorier i 
förvaltningen och måltidsgrupperna är jämte vård och omsorg de AID grupper som har störst andel deltidsanställda. Generellt 
i förvaltningen är sysselsättningsgraden lägre bland kvinnor med undantag av Park och fastighetsservice där förhållandet är 
det omvända.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har planat ut jämfört med Q1 och ligger nu på samma nivå som under första halvåret 2021, 7,7 %. Snittet i 
kommunen är 7,9 %. Även om nivån sjunkit under Q2 så är nivån fortsatt (för) hög. Viss pandemieffekt kan fortsatt förklara 
frånvaron då stora personalgrupper inte har möjlighet till distansarbete vid sjukdomssymptom. Andelen långtidssjukskrivna 
(>60 dagar) i förvaltningen av det totala antalet sjukskrivna, ökade med 12,8 procentenheter till 33,7 %. 

Mål från strategisk plan 2022

HME-index, hållbart medarbetarengagemang (Motivation, Ledning, Styrning) ska vara över 80 för att nå målet att Hässleholms 
kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv.

Förvaltningen har totalt ett HME-index på 78, lika med kommunen totalt. Förvaltningens index ligger lika med kommunen 
som helhet  när det gäller styrning, två enheter högre på ledarskap och två enheter lägre gällande motivation. 

Andelen heltidsarbetande anställda med månadslön ska vara mer än 65 % för att nå målet att Hässleholms kommun ska erbjuda ett 
hållbart arbetsliv. Hur ser det ut i förvaltningen och hur arbetar ni för att nå målet?

Den totala andelen heltidsarbetande inom förvaltningen uppgår till 64,5 % för första halvåret 2022, en minskning  med 12 
procentenheter jämfört med samma period  2021 men en ökning med 1,5 procentenheter sedan Q1 2022. Det innebär att 
förvaltningen har en bit kvar till kommunens mål med att erbjuda ett hållbart arbetsliv. Andelen heltidsanställda kvinnor har 
ökat med 1,2 procentenheter till 53,6 % sedan Q1 2022 men minskat med 10,3 procentenheter sedan 2021. Förklaring till 
detta utfall torde finnas i att måltidsverksamheterna har stor andel deltid samt är kvinnodominerad. Förvaltningens mål är att 
alla tjänster vid annonsering ska erbjudas som heltid, oavsett avtalsområde. 

Den totala sjukfrånvaron bland månadsavlönade ska vara mindre än 6 procent i hela kommunen. Hur ser det ut i er förvaltning och 
hur har ni arbetat för att minska sjukfrånvaron?

Sjukfrånvaron efter första halvåret 2022 ligger på 7,7 % procent, vilket är lika med samma period 2021. Medarbetare som har 
arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro, exempelvis inom lokalvård, vaktmästeri, måltidsverksamheterna  och andra direkta 
servicefunktioner har arbetat utifrån riktlinjerna för Covid-19 och därför ombetts stannat hemma vid minsta symtom, vilket är 
en delförklaring till att målet på 6 % sjukfrånvaro inte uppnås. I tillägg har långtidssjukfrånvaron ökat och kommer att kräva 
insatser i rehabarbetet under Q3-4. Med tanke på de yrkeskategorier som löper störst risk för exempelvis förslitnings- och 
belastningsskador behöver förvaltningen tänka långsiktigt, ett exempel på detta är insatser inom lokalvården där 
medarbetarna genomgår en certifiering för att bland annat kunna utföra sitt uppdrag på ett ergonomiskt och korrekt sätt. 
Utbildning för chefer kring handintensivt arbete och medicinska kontroller genomförs i september.
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Tekniska nämnden 
 

Året så här långt 
Det nya året innebar startskottet för kommunens nya 
måltidsorganisation. Med en grundlig planering och 
efter noggranna förberedelser kunde så äntligen när-
mare 195 medarbetare välkomnas till förvaltningen. 
Två blev en när de respektive måltidsorganisation-
erna från omsorgsförvaltningen samt barn- och ut-
bildningsförvaltningen samlades under en gemensam 
organisation inom tekniska förvaltningen. Över en 
natt fördubblades därmed personalstyrkan inom för-
valtningen.  
 
Alla ökningar var emellertid inte lika välkomna. En 
orolig omvärld innebar komponentbrist, leveransför-
seningar och markant stigande priser. Samhällets pri-
sökningar har dessutom varit extra stora inom nämn-
dens verksamhetsområde. Varugrupper inom bygg 
och anläggning, energi och drivmedel innehåller 
samtliga produkter som drabbats hårt. Att hålla tids-
planer och angivna budgetramar har därför varit syn-
nerligen svårt. Det till trots är prognosen likväl att 
förvaltningens driftbudget för året ser ut att hållas.  
 

Serviceavdelningen 
Avdelningen har arbetat intensivt för att på bästa sätt 
introducera den nya samlade måltidsorganisationen. 
Organisatoriskt har sex enheter skapats under vilka 
kommunens samtliga kök inordnats. Två av dessa 
med fokus på omsorgsverksamhetens måltider och 
fyra inom skolan. Att hitta gemensamma modeller 
och arbetssätt för att uppnå såväl bättre kvalitet som 
effektiviseringar är nu de utmaningarna som präglar 
arbetet framåt. Som ett pilotprojekt har skolan i Sös-
dala prövat ett digitalt system där eleverna förbestäl-
ler den mat som serveras. Målsättningen har varit att 
skapa en bättre planering avseende tillagning av antal 
portioner samt att eleven, genom sitt aktiva val, för-
beretts för den mat som serveras. Syftet har i slutän-
dan varit att dels minska matsvinn dels att få elever 
att äta den mat som serveras. Att våra elever och om-
sorgstagare faktiskt äter och får i sig en näringsrik 
kost är alltid verksamhetens huvudsyfte.   
 
Inom avdelningen som helhet pågår också ett priori-
terat arbete för att hitta lösningar där våra duktiga 
medarbetare alltid ska erbjudas heltidssysselsättning. 
Med hjälp av kombinerade tjänster inom bland annat 
skola, vård, måltidsverksamhet och lokalvård försö-
ker olika sysslor fördelas och kombineras. Allt i syfte 
att skapa ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. 
 

Fastighetsavdelningen 
Tack vare en satsning på underhåll och renovering av 
kommunala byggnader har flera projekt påbörjats 
och genomförts. I Vittsjö har den gamla och slita 
brandstationen rustats upp och i Ljungdalaskola har 
klassrumsrenoveringar utförts. Samtidigt har arbete 
startats för att renovera den kulturhistoriskt värde-
fulla Markan. Arbetet omfattar förutom fasadarbeten 
även brandskyddsåtgärder och verksamhetsanpass-
ningar. Senare i höst väntas arbetet vara klart och 
redo för att ta emot förväntansfulla ungdomar. Ett 
flertal andra underhållsprojekt samordnas också till-
sammans med pågående byggprojekt. De största är 
tveklöst renoveringarna av Tekniska skolan och 
Grönängsskolan.  
 
Inom byggprojektenheten färdigställdes i början av 
året ombyggnationen av Linnéskolans idrottshall. I 
Tormestorp fick skolan nya förskolelokaler och ett 
nytt tillagningskök och i västra Hässleholm vid T4 
området överlämnades nycklarna till den nya försko-
lan Alma med plats för 6 avdelningar. Därutöver blev 
även den nya förskolan vid Grönängskolan klar un-
der våren. De nya förskolorna är ett resultat av för-
valtningens aktiva och strategiska arbete med lokal-
försörjning. De nya förskolorna genererar inte bara 
en ökad platskapacitet utan medför också att flera 
mindre, äldre och ineffektiva skolor kunnat ersättas. 
Inom förvaltningens nya måltidsorganisation har ex-
empelvis små och slitna kök ersatts med nya och mer 
effektiva.  
 

Gata- och parkavdelningen 
Ett kalenderår inom gata- och parkverksamheten är 
per tradition indelad i en planeringsdel och en utfö-
randedel. Det första halvåret har därför till stor del 
ägnats åt förberedelser för alla de åtgärder som ge-
nomförs under andra halvan av året. Detta omfattar 
i synnerhet asfalteringsåtgärder men även underhåll 
och reparationer av lekplatser och parker. Ett trevligt 
projekt som annars blev klart under första halvåret 
var den nya lekplatsen vid T4 området. Förutom van-
liga gungställningar och rutschkanor har även en 
spännande klätterbana anordnats.  
 
Förvaltningen vill även passa på att lyfta fram pro-
jektet ”en renare kommun”. I samarbete med arbets-
marknadsenheten har långtidsarbetslösa fått möjlig-
het att introducerats i arbetslivet genom att arbeta 
med skräpplockning och renhållning i den offentliga 
miljön. Sedan årsskiftet har ytterligare en grupp star-
tats med inriktning mot enklare underhållsarbete. 
Bland annat har parkbänkar och cykelställ i centrala 
Hässleholm lagats och målats. Projektet har varit till 
stor nytta för kommunen men även för deltagarna i 
de olika grupperna.  
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Samhällsservice, kvalitet och miljö 
Förvaltningens målsättning är att alltid skapa och le-
verera service och tjänster av en hög kvalitet. Som ett 
led i detta arbetar förvaltningen för att reducera an-
talet alvarliga anmärkningar från tillsynsmyndigheter. 
Under första halvåret har inga inkommit. Kvalitén på 
förvaltningens beslut håller också en hög nivå. End-
ast två äldre ärende har ändrats av högre instans. För 
att skapa en god livskvalitet för våra medborgare ar-
betar förvaltningen löpande för att stärka trafiksäker-
heten och öka trygghetskänslan med utökad belys-
ning. En ny tjänst som belysningsingenjör har exem-
pelvis rekryterats för denna satsning. Dessvärre har 
projekten försenats med anledning av stora leverans-
problem tack vara omfattande komponentbrist.  
 
Arbetet med att öka självförsörjningsgraden av mil-
jövänlig el genom att installera solceller pågår för 
fullt. Emellertid har investeringstakten försenats till 
följd av leveransbekymmer av växelriktare. Totalt har 
fem anläggningar färdigställts motsvarande en effekt 
om 200 kW. Ytterligare tre anläggningar kommer 
inom kort att vara klara förutom dess installation av 
växelriktare som kompletteras efter hand. Även le-
veransbekymmer och brist på installationstekniker i 
entreprenadleden märks för utbytestakten av gamla 
belysningsarmaturer till LED. Målet om att byta 
4 000 punkter bedöms inte kunna uppnås.  

 
Ekonomisk helårsprognos 
Den ekonomiska helårsprognosen visar preliminärt 
en budget i balans. Det behöver dock tilläggas att 
denna prognos, likt tidigare år, är högst osäker. Givet 
dagens hantering av budget för vinterväghållning är 
och förblir nämndens totala budgetutfall en stor osä-
kerhet. Vad vädrets makter medför är helt enkelt för 
svårt att uppskatta och beräkna. Andra 

svårprognosticerade element har så här långt varit 
samhällets generella prisökningar. Inom vissa områ-
den har ökningarna varit mycket kännbara. Effekten 
på nämndens driftbudget har emellertid varit begrän-
sad. Dels då en stor andel av nämndens uppdrag 
kostnadsförs hos beställande nämnd, dels då prisök-
ningar i mångt och mycket påverkat nämndens inve-
steringsprojekt.  
 

Gata- och parkavdelningen 
Avdelningen som helhet bedöms uppvisa en budget 
i balans. Dock med förbehåll för osäkerheten kring 
vinterväghållningen. Prognosen för parkeringsverk-
samheten indikerar ett överskott. Ett utökat antal 
parkeringsområde och höjda taxor antas ha en posi-
tiv effekt samtidigt som förändrade resmönster med 
anledning av pandemin antas ha en viss negativ på-
verkan. Överskott väntas även inom verksamheten 
för strand- och vattenvård samt för skogen. Anled-
ningen beror på färre miljöutredningar och en ökad 
avverkning. Även inom gatubelysning väntas ett 
överskott. Delvis bundna elavtal, utbyte till energi-
snål LED belysning med längre livslängd har här en 
positiv påverkan. Samtidigt innebär förstärkt belys-
ning och utökade område högre kostnader. Under-
skott prognosticeras inom gata- och parkdriften. 
Bland annat beroende på högre fordonskostnader 
vilket inkluderar högre bränslepriser, kapitalkostna-
der samt försäkringsavgifter. Även inom mark- och 
exploateringsverksamheten väntas ett underskott. 
Anledningen är icke budgeterade kostnader för de-
ponier och en lägre projektdebitering.      
 

Fastighetsavdelningen  
Avdelningens budget är i mångt och mycket hyresfi-
nansierad. Eventuella kostnadsökningar eller bespa-
ringar regleras här mot hyresgästen. Även om avdel-
ningen inte drabbas ekonomiskt av förändringar har 
man ett ansvarar för att följa upp och hålla den be-
räknade lokalkostnadsbudgeten. Prognosen är att av-
delningens budget hålls. Kommunen har exempelvis 
till stor del bundna elavtal vilket begränsat effekten 
av ökade energipriser. Den höga inflationen mätt i 
KPI beräknas däremot medföra ökade kostnader för 
externa hyresavtal vilka normalt indexregleras per ok-
tober månad. Samtidigt väntas överskott inom bud-
get för markberedning, tillgänglighet och miljöför-
bättrandeåtgärder.   
 

Serviceavdelningen 
Sedan årsskiftet inkluderas kommunens samlade 
måltidsverksamhet inom avdelningen. Den nya orga-
nisationen påverkas till viss del av kvarvarande gräns-
dragningsfrågor vilket försvårat det budgetmässiga 
prognosarbetet. Den nya organisationen har ett 
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effektiviseringsmål vilket beräknas att uppnås mot 
omsorgsverksamheten. Däremot är det fortsatt osä-
kert om det fullt ut nås inom måltidsverksamheten 
för skola och förskola. Oaktat detta har annars höjda 
livsmedelspriser oroat. Prisökningarna väntas få en 
kostnadsdrivande effekt under kommande månader. 
Fram till sista augusti har däremot den totala budge-
ten för livsmedel hållits. En möjlig, men obekräftad, 
orsak antas vara minskad volym inom skola och för-
skola. En bidragande orsak har annars varit ett aktivt 
arbete med förändrade menyer och tillagningsme-
toder. Inom textiltvätten har en preliminärt minskad 
volym inneburit lägre intäkter. Samtidigt regleras det 
till viss del av höjda priser mot intern kund. Den 
största kunden är den egna lokalvårdsverksamheten. 
    

Investeringsbudget 
Tekniska nämndens totala investeringsbudget för 
året uppgår till hela 546 mnkr. Per den siste augusti 
har nämnden upparbetat 197 mnkr i olika projekt 
och prognosen för helåret beräknas till 395 mnkr. 
Detta innebär en avvikelse om 151 mnkr från budget, 
vilket totalt motsvarar en genomförandegrad på ca 72 
procent. Den stora avvikelsen beror dessvärre inte på 
att projekten blivit billigare utan på att de försenats 
och senarelagts av olika anledningar. De största avvi-
kelserna enligt plan rör prioriterade investeringar 
med anledning av ny måltidsorganisation, nytt ridhus 
samt Hässleholms brandstation.  

 
Utveckling på sikt 
Nämnden står inför stora utmaningar kommande år. 
Effektiviseringar inom alla plan är nödvändiga för att 
bibehålla och leverera efterfrågad service till en lägre 
kostnad. Ny teknologi med automation och digitali-
sering kommer att döma vara nyckeln för en sådan 
transformering. För att överhuvudtaget möjliggöra 
en förändring krävs stora arbetsinsatser. Att imple-
menterar ny teknik innebär att befintlig personal be-
höver lära sig nya arbetsmetoder och rutiner. Vetskap 
om vilka tjänster och lösningar som behövs är bara 
ett litet steg. Att börja använda ny teknik och förverk-
liga nya arbetssätt är betydligt svårare och mycket re-
surskrävande. Inom förvaltningen pågår idag flera 
spännande projekt som kommer att ställa höga krav 
på en aktiv förändringledning för att lyckas. 
 
 

Drift, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

118 118 0 76,9 40,3 

Investeringar, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

546 395 151 197 166 

 



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022   Tekniska nämnden

VhtA3:B6A3Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, delår 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

April Delår Delår till aprilprognosen

51020 Bostadsanpassning 1 983 1 426 0 1 983 0

24920-
24928 Gator, vägar och belysning 48 362 34 047 0 48 362 0

Budgeterade medel för årets snö- och 
halkbekämpningsåtgärder är i det närmaste slut till 
följd av kostnadsökning gällande beredskap samt 
flertalet halkbekämpningsåtgärder under årets första 
vintersäsong. Resterande budgeterade medel kommer 
inte att täcka de fasta kostnaderna i form av 
beredskap, än mindre snö- och 
halkbekämpningsåtgärder. Återhållsamhet krävs inom 
avdelningens samtliga verksamheter. Verksamheten 
påverkas också direkt av kostnadsökningen gällande 
drivmedel. 

25020, 
25024 Parker 18 039 18 082 0 18 039 0

Verksamheten påverkas av kostnadsökningen gällande 
drivmedel. Det är idag svårt att prognostisera hur 
mycket drivmedelspriserna kommer att påverka 
verksamheternas resultat men prisutvecklingen följs 
nogsamt. Dock är det så att merparten av 
förvaltningens fordons- och maskinpark tillhör 
parkverksamheten. Ökade kostnader för snöröjning har 
även påverkat parkverksamheten.

 

91020-
91023 Fastighetsförvaltning 12 652 -4 029 0 12 652 0

91025-
91028

Serviceavdelning: Lokalvård, tvätt 
och verksamhetsvaktmästeri

1 759 3 326 0 1 759 0

4XXXX, 
599XX, 
99824-
99826

Måltidsverksamhet 7 926 7 978 0 7 926 0

Utifrån vad vi vet idag beräknas en ökning av 
livsmedelskostnaderna för året på mellan 10-20%. 
Ökningen innebär en kostnadsökning på mellan 4,3 till 
5,4 mnkr för hela kommunen. De ökade 
livsmedelskostnaderna kommer att belasta köpande 
verksamheter. 

10020, 
21523, 
25022, 
26320, 
83220, 
91024,   
99820-
99823

Teknisk adm., projekt och övrig 
verksamhet

14 242 9 892 0 14 242 0

21521, 
21522

Exploateringsverksamhet 13 042 6 212 0 13 042 0

TOTALT 118 006 76 934 0 118 006 0



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022  Tekniska nämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, delår 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto April Delår Delår till aprilprognosen

A 203 TN - GATA, PARK o FORDON

IP100322 FORDONS- OCH MASKINFÖRNYELSE 
2022 2 8 382 911 911 0 8 382 0

IV100355 STÄLLPLATSER FÖR HUSBILAR VID 
HÄSSLEHOLMSGÅRDEN 1 645 64 64 0 645 0

IV22400 ASFALTERING 2022 1 14 891 6 696 6 696 0 14 891 0

IV22420 GRÖN OCH TRYGG LIVSMILJÖ INKL. 
TRYGGHETSBELYSNING 1 3 346 767 767 0 3 346 0

IV22421 UTVECKLING 
PÅGATÅGSORTER/LEADER 1 3 571 1 226 1 226 0 3 571 0

IV22422 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING GATA 1 1 000 406 406 0 1 000 0

IV22423
DUBBELRIKTA JÄRNVÄGSGATAN I 
HÄSSLEHOLM MELLAN 
TINGSHUSGATAN/ANDRA AVENYEN

1 1 600 716 716 0 1 600 0

IV22424 NY TRAFIKSIGNAL PÅ HOVDALAVÄGEN 
VID BRANDSTATIONEN 1 200 0 0 0 200 0

IV22430 BELYSNINGSÅTGÄRDER INKL. 
ENERGIEFFEKTIVISERING 1 17 367 1 750 1 750 0 17 367 0

IV22431 FASADBELYSNING OCH UTSMYCKNING 1 300 0 0 0 300 0

IV22440 PARKINVESTERINGSPROGRAM 1 932 169 169 0 932 0
IV22450 LEKPLATSFÖRNYELSE 1 1 178 321 321 0 1 178 0
IV27405 DEL AV HELSINGBORGSVÄGEN 1 125 0 0 0 125 0
IV28408 GC'VÄG VITTSJÖ 1 150 0 0 0 0 150 Större arbete, osäkert när det utförs
IV45903 TÄTORTSSKYLTAR 1 29 0 0 0 29 0

TOTALT GATA, PARK o FORDON 53 716 13 027 0 13 027 0 53 566 150

A 204 TN - FASTIGHET

IV100357 FASTIGHETSINVENTARIER OCH 
KÖKSUTRUSTNING 1 2 261 0 0 0 2 261 0

IV100358 SPINKLERS SAMT LÅS- OCH 
PASSERsYSTEM KULTURHUSET 1 5 292 2 044 2 044 0 2 500 2 792 Projektet kommer färdigställas under hösten 

2022, bättre förutsättningar än förväntat Anbuden var ej inkommna 

IV100359 SMÄRRE LOKALFÖRÄNDRINGAR 1 1 000 330 330 0 1 000 0

IV100360 ENERGI- OCH 
MILJÖBESPARINGSPROJEKT 1 4 766 1 574 1 574 1 066 3 700 1 066 Komponenetbrist råder därav får ett av de 

inplanerade projektet senareläggas.

IV100361 SOLENERGI 1 5 943 1 788 1 788 0 3 600 2 343
Komponenetbrist råder med längre leveranstider 
som följd vilket leder till längre 
entreprenadtider.

Komponenetbrist råder därav får ett av de 
inplanerade projektet senareläggas.

IV100362
MYDIGHETSKRAV (ARBETSMILJÖ, 
ELSÄKERHET OCH 
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING)

1 1 700 272 272 -950 2 650 -950
LSO-tillsyn gällande brandåtgärder på 
Kaptensgården,underskottet täcks av 
överskottet på IV100364 - Reinvesteringar.

IV100364 REINVESTERING I FASTIGHETER INKL. 
FELAVHJÄLPANDE OCH OVK-ÅTGÄRDER 1 82 014 14 291 14 291 950 73 000 9 014 Överskott ska täcka underskottet på IV100362 - 

Myndighetskrav.

Förseningar i underhållsprojkt pga av 
komponentbrist och längre leveranstider. 
Projekten är igångsatta och budget kommer 
behövas flyttas med till 2023

IV100365 GRÖN OCH TRYGG LIVSMILJÖ, 
FASTIGHET 1 1 223 -121 -121 0 1 223 0

IV100558 INSTALLATION AV DUSCHVÄGGAR 1 625 0 0 0 625 0

IV100562 JACOBSSKOLAN - OMBYGGNAD AME:s 
LOKALER 1 600 0 0 0 0 600 Projktet kan inte genomföras när verksamheten 

är i lokalerna och behöver skjutas till 2023
Projktet kan inte genomföras när verksamheten 
är i lokalerna och behöver skjutas till 2023

IV100581 ANPASSNING NYTT BOENDE 
(Björksäter) 1 2 400 365 365 0 1 000 1 400

Avaktat beslut gällande kyla i bygganden därav 
kommer projektet inte kunna genomföras under 
2022 utan budget behöver flyttas med till 2023

IV69404 FYRKLÖVERN BRAND 1 -450 0 0 0 -450

IV69455 LEGIONELLA 1 389 33 33 0 180 209 Kapacitetsbrist hos ramavtalsentreprenör 
föranleder förskjutning i tidsplaneringen.

Kapacitetsbrist hos ramavtalsentreprenör 
föranleder förskjutning i tidsplaneringen.

TOTALT FASTIGHET 107 763 20 575 0 20 575 1 066 91 739 16 024

Ansl.
typ



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022  Tekniska nämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, delår 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto April Delår Delår till aprilprognosen

Ansl.
typ

A 205 TN - BYGGPROJEKT

IV100336 RENOVERING AV SÖSDALA SIMHALL 1 8 312 2 183 2 183 0 2 300 6 012 Projektet vilar tills vidare, inväntar politiska 
ställningstagande till hur projektet skall fortlöpa.

Inga inkomna anbud vid 
entreprenadupphandlingen.

IV100341 BRANDSTATION HÄSSLEHOLM 1 19 630 2 422 2 422 13 630 2 500 17 130
Inkommit anbud översteg beslutad 
investeringsbudget. Förnyad upphandling 
tidigast under 2023.

Entreprenadupphandling avbruten.

IV100342 VITTSJÖ SKOLA OCH FÖRSKOLA 1 14 839 1 166 1 166 9 839 4 000 10 839
Projektet är igång med etapp 1 som avser 
förskolan och markarbeten. Etapp 2 som avser 
skolan beräknas startas 2023.

Projekteringen har tagit längre tid än beräknat.

IV100368 FURUTORPSHALLEN OM- OCH 
TILLBYGGNAD 1 14 220 71 71 9 020 5 200 9 020 Efter förnyad entreprenadupphandling sker nu 

färdigställandet till hösten 2023.
IV100560 RIDHUS ÖSTERÅS 1 17 000 0 0 16 000 100 16 900 Politiska beslut om utredningsalternativen är 

ännu inte fattade.
IV100563 OMBYGGNATION 

HJÄLPMEDELSCENTRAL 1 11 918 0 0 11 918 0 11 918 Detta lokalbehov är på väg att bli en förhyrning.

IV100564 FURUTORPSSKOLAN - KÖK OCH 
PROJEKTERING 1 6 000 0 0 5 500 500 5 500

Osäker prognos, pågående utredning av 
ombyggnad alternativ nybyggnad.

IV42600 SAMORDNAD MÅLTIDSORGANISATION 1 45 052 558 558 43 052 1 500 43 552 Mycket osäker prognos med anledning av 
omprioritering av ombyggnation inom köken.

Ännu råder stor osäkerhet mht pågående 
utredningsskeden och omprioriteringar av 
ombyggnationerna inom köken.

IV46602 BADHUS 1 3 791 231 231 0 3 791 0
IV47605 NY BRANDSTATION SÖSDALA 1 0 2 -2 -2 2 Projektet är avslutat.

IV47606 HTS OMB VENT & RENOVERING 1 7 816 16 187 16 187 -11 184 19 000 -11 184

Stora brister i projekteringen kommer att 
medföra ökade entreprenadkostnader och 
tilldelad investeringsbudget kommer inte att 
räcka. Osäker totalprognos.

IV49603 GRÖNÄNGSKOLA NY FSK+IDROT 1 70 736 49 452 49 452 29 736 54 800 15 936 Färdigställande 2023.
Delar av markarbeten är tidigarelagda och 
merkostnader på grund av pandemi- och 
krigssituationen.

IV49604 FAMILJENS HUS 1 6 607 1 874 1 874 0 4 600 2 007 Färdigställande 2023.
I inledande fas i entreprenadarbetena 
prioriteras mer UH-arbeten vilka finansieras ur 
reinvesteringsbudgeten.

IV49605 VÄSTRA HLM FSK NYBYGGNAD 1 12 886 11 578 11 578 2 486 11 200 1 686 Projektet är avslutat, intäkter är inte bokförda 
än.

IV49650 MARKAN + MPL Ljungdala (Ungdomens 
hus) 1 2 000 1 279 1 279 0 2 000 0

IV49651 BJÄRNUM SKOLA OM-TILLBYGG 1 50 205 31 595 31 595 5 205 45 000 5 205 Färdigställande 2023.
IV49653 TORMESTORP NYBYGG FSK 1 15 347 12 761 12 761 0 15 347 0
IV49654 LINNÉSKOLAN IDROTTSHALL 1 1 630 1 535 1 535 130 1 560 70 Projektet är avslutat.

TOTALT BYGGPROJEKT 307 989 132 893 0 132 891 135 330 173 396 134 593



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022  Tekniska nämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, delår 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto April Delår Delår till aprilprognosen

Ansl.
typ

A 206 TN - EXPLOATERING
IV100384 ESPLANADGATAN, SJUKHUSET 1 15 063 0 0 0 15 063 0

IV100385 BOSTADSOMRÅDE PÅ BACKGATAN, 
HÄSTVEDA 1 640 0 0 0 640 0

IV100387 FÖRVÄRV AV MAGASINET 6 1 50 42 42 -1 50 0

IV100582 INKÖP AV INVENTARIER TILL 
BJÖRKSÄTER 4 1 100 80 80 0 100 0

IV40503 DEL AV STOBY 26:1 & 27:1 1 98 0 0 0 98 0
IV40801 NY REGNPARK GÄDDASTORP 1 17 875 1 745 1 745 0 17 875 0
IV40806 P-PLATSER LURSJÖN 1 383 460 460 0 383 0
IV40807 TORG ALMAÅN 1 5 514 2 189 2 189 0 5 514 0

IV46813 HÄSSLEHOLM 87:6 M FL - 
KYRKSKOLAN 1 2 250 0 0 0 2 250 0

IV47807 NORRA VANKIVA 1 1 971 138 138 0 1 971 0
IV47815 VINSLÖV 129:18 GATA 1 162 2 2 0 162 0
IV47821 TRÄBITEN 1 1 82 0 0 0 82 0
IV47823 INDUSTRIOMR. BJÖRKHAGAV. 1 4 636 3 3 0 4 636 0
IV48803 BRINOVA 1 682 0 0 0 682 0
IV48821 HÄSSLEHOLM NORD GATA 1 3 722 335 335 0 3 722 0
IV49804 FANJUNKAREN,CIRKULATIONSP 1 5 937 1 1 0 5 937 0
IV49807 SÖSDALA DAGVATTENDAMM 1 50 6 6 0 50 0
IV49820 FORNBACKEN (SKYTTELIDEN) 1 -4 330 19 909 19 909 0 -4 330 0

IV100366 EXPLOATERINGSPROGRAMMET 1 20 000 291 291 2 470 15 998 4 002
Samtliga underliggande projekt ryms inom 
exploateringsprogrammet. Totalt visar  
exploateringsprogrammet noll i avvikelse.

En del projekt har tidelats budget via ÖU 2022.

IV100355 STÄLLPLATS FÖR HUSBILAR VID 
HÄSSLEHOLMSGÅRDEN

1 0 57 57 57 -57

IV100367 INKÖP AV SANERINGSFASTIGHETER I 
KRANSORTER 1 0 1 1 -1 1 -1

IV100428 LEKPLATS T-4 1 0 1 006 1 006 -1 006 1 006 -1 006
IV100429 BELYSNING GC NORRA BYVÄGEN 1 0 1 834 1 834 -1 300 1 834 -1 834

IV100593 TOPPBELÄGGNING VILLAGATOR 
VINSLÖV 1 0 618 618 618 -618

IV40702 FSG FINJA-VEDHYGGE 1:17 1 0 3 3 -3 3 -3
IV40703 TOTTARP 1:30 KIOSKEN 1 0 92 92 -7 92 -92
IV40714 FSG BOSTADSRÄTTER 1 0 72 72 -9 72 -72
IV40803 GÅNGSTIG BJÖRKSÄTER 1 0 170 170 170 -170
IV40804 P-PLATSER GODSMAGASINET 1 0 21 21 -21 21 -21
IV40805 VINSLÖV 129:89 1 0 1 1 -1 1 -1
IV41714 FSG VITTSJÖ 3:128 (LILLA VITTSJÖ) 1 0 3 3 -3 3 -3

IV41716 FSG DEL AV VINSLÖV 129:2 
(TRANAN11) 1 0 1 1 -1 1 -1

IV41802 FÖRVÄRV RIDHUS ÖSTERÅS 1 0 48 48 -48 48 -48
IV42825 GARNISONEN/FINJASJÖ PARK 1 0 1 1 -1 1 -1
IV44509 STENBERGET TYRINGE 1 0 1 1 -1 1 -1
IV44827 PISTOLSKYTTEBANAN 1 0 3 3 -3 3 -3
IV45501 FANJUNKAREN 12 1 0 1 1 -1 1 -1
IV47801 BJÖRKLUNDA ETAPP 2 1 0 6 6 6 -6
IV47814 MURAREN 1 0 36 36 -36 36 -36
IV48817 GEOTEK. PILHYLLAN 3 MFL 1 0 4 4 -3 3 -3
IV48822 KÄRRÅKRADEPÅN GC-VÄG 1 0 24 24 -24 24 -24
IV49701 ALEN 5 & DEL AV HLM 88:1 1 0 1 1 -1 1 -1

TOTALT EXPLOATERING 74 885 29 203 0 29 203 -1 74 885 0

A 207 TN - SERVICE

IP100556
MASKINFÖRNYELSE/MODERNISERING 
AV MASKINPARK INOM 
SERVICEAVDELNINGEN

2 1 780 1 142 1 142 0 1 780 0

TOTALT SERVICE 1 780 1 142 0 1 142 0 1 780 0

TOTALT TN 546 133 196 839 0 196 837 136 395 395 366 150 767
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Motion - Öka andelen svenska och närproducerade 
livsmedel genom krav på gårdsbesök 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrundsbeskrivning 

Centerpartiet har lämnat in en motion om att ta utreda hur upphandling av 
livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, genom att införa liknande 
kriterier som i exempelvis från Ödeshög. Vår inhemska livsmedelsproduktion måste 
säkras, särskilt i vår oroliga nutid. Kommunen är en viktig konsument, och bör 
därför se över sina upphandlingskriterier för livsmedel för att förenkla för lokala 
producenter och därmed skapa en win-win-situation. I Ödeshögs kommun är 
ungefär 98 procent av köttet som serveras svenskt och 30 procent av allt som 
serveras är närproducerat. Nyckeln till framgången är att man ställt krav på att man 
ska kunna besöka gårdarna där maten produceras. Lantbrukarna ska även ha 
möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg i kommunen för att berätta om sin 
produktion. Man hänvisar mycket till att Skolinspektionen har slagit fast att 
skollunchen är en del av undervisningen, och leverantörerna blir en del av konceptet 
där livsmedel och pedagogik möts, menar man. Satsningen på svenskt har 
kommunen gjort tillsammans med kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre. 
Kommunerna har tagit hjälp av LRF och Vreta Kluster för att hitta producenter i 
Östergötland. Enligt deras erfarenheter är det viktigt att tänka på vad man skriver i 
sin upphandling och försöka förenkla för de mindre producenterna. De skriver inte 
in saker i upphandlingen som de vet gör att de mindre producenterna inte kan 
svara. I övrig använder man de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram. 
Den ansvarige chefen menar att det även lett till ett roligare tänk. 
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JAV 

 - "Det är roligt när man säger till eleverna att det köttet vi serverar i dag kommer 
från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på gården. Eller när 
producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen och eleverna kan 
ställa sina frågor." 

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet på att Hässleholms kommun utreder om 
och hur upphandling av livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, 
genom att införa liknande kriterier som i exemplet från Ödeshög.  

Yttrande 

Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud.  

Hässleholms kommun samordnar livsmedelsupphandlingen, som sker vart fjärde år, 
med flera närliggande kommuner (Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge). 
Anledningen är att livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven 
men vi har även varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade 
varor. Numera omfattats även Höör och Hörby av delar av vår 
livsmedelsupphandling. Den mat som serveras till verksamheten vill vi så långt som 
möjligt säsongsanpassa, vilket innebär att måltiderna baseras på de produkter som 
efter säsong bedöms ha bäst kvalité och prissättning. Vi har under flera år arbetat 
med vår upphandlingsmodell och har bland annat i samverkan med Krinova arbetat 
för att fler lokala livsmedelsföretag ska få ett intresse för den offentliga marknaden.  

Den senaste livsmedelsupphandlingen som gjordes och som startade 2021-10-01, 
genererade 4 olika leverantörer.  

Menigo: Kolonial, färskvaror, frysta varor, ägg och bryggeri.  

NEM Agentur och logistik AB: Frukt och grönt, mejeri och färsk fisk och skaldjur.  

Charkett AB: Färskt kött och färsk chark.   

Sjöstrands Bageri: Färskt bröd och kaffebröd. 

Under 2021 köpte Hässleholms kommun livsmedel för ca 35 miljoner kronor. Av 
detta värde är 72 % svenskproducerat. I de avtal vi har idag är näst intill 100 % av 
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inköpen för mejeri, kött, ägg samt potatis svenskproducerade och grönsaker under 
säsong är svenskt.  

I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent.  

Djurskyddskraven i upphandlingen som ställs är förenliga med svensk 
djurskyddslagstiftning och de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram 
används. Kraven möter väl den svenska animalieproduktionen. Genom den 
leverantör av färskt kött som kommunen har idag finns möjlighet till studiebesök på 
gårdar där en del av vårt färska kött kommer ifrån. Några av Charketts producenter 
finns i vårt närområde, bland annat i Sjunkaröd, strax utanför Vinslöv. 

Hässleholms kommun kommer att delta i ett projekt som startar i september 2022 i 
vilket livsmedelsupphandlare och verksamhetsutvecklare kommer att delta. 
Projektet heter ”Goda lokala livsmedelssamarbeten” och kommer att pågå till 
februari 2024. Projektet ”Goda lokala livsmedelsamarbeten” handlar om att arbeta 
med lösningar som går vid sidan om de stora grossisterna och detaljhandlarna. 
Detta sker genom att skapa möjlighet för behovsanpassade offentliga inköp av 
lokala produkter. För att lyckas behöver dialogen ökas mellan producenter och 
offentliga konsumenter och etablera långtgående samarbeten, vilket är projektets 
huvudfokus. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Hållbar Utveckling 
Skåne tillsammans med flera partners som En God Granne, Region Skåne och 
lokala matproducenter. Hässleholm är en av flera andra kommuner i Skåne som 
medverkar i projektet.  

I Hässleholms kommuns finns flera mindre och entreprenöriella verksamheter som 
arbetar med småskalig livsmedelsförädling. Kommunen är och kommer än mer att 
ta plats som en ”lokal smak- och matupplevelsekommun”. Att inom våra olika 
uppdrag och ramar för vår kommunala verksamhet stödja och lyfta fram dessa 
initiativ är angeläget och viktigt.  

I arbetet i att utveckla upphandling av livsmedel behöver ekonomisk 
konsekvensanalys göras och vi behöver också ha i beaktande att alla gårdar inte har 
möjlighet att ta emot besökare, exempelvis på grund av risk för att få in smittsamma 
sjukdomar i besättningar.   

 

Slutsats 

Arbetet med upphandling av livsmedel är en ständigt pågående utvecklingsprocess. 
Därav föreslås bifall till fortsatt utredning enligt yrkandet. 

Yttrandet är gemensamt framtaget av tjänstemän inom upphandlingsenheten, 
serviceavdelningen, tillväxtavdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  
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   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 10 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 139   
 

Motion - Öka andelen svenska och närproducerade livsmedel 
genom krav på gårdsbesök 
Dnr: TF 2022/579 

Beslut 
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och Ulf Berggren (SD) förslag mot varandra och 
finner liggande förslag till beslut bifallet.  

Beskrivning av ärendet  
 

Bakgrundsbeskrivning 
Centerpartiet har lämnat in en motion om att ta utreda hur upphandling av 
livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, genom att införa liknande 
kriterier som i exempelvis från Ödeshög. Vår inhemska livsmedelsproduktion måste 
säkras, särskilt i vår oroliga nutid. Kommunen är en viktig konsument, och bör 
därför se över sina upphandlingskriterier för livsmedel för att förenkla för lokala 
producenter och därmed skapa en win-win-situation. I Ödeshögs kommun är 
ungefär 98 procent av köttet som serveras svenskt och 30 procent av allt som 
serveras är närproducerat. Nyckeln till framgången är att man ställt krav på att man 
ska kunna besöka gårdarna där maten produceras. Lantbrukarna ska även ha 
möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg i kommunen för att berätta om sin 
produktion. Man hänvisar mycket till att Skolinspektionen har slagit fast att 
skollunchen är en del av undervisningen, och leverantörerna blir en del av konceptet 
där livsmedel och pedagogik möts, menar man. Satsningen på svenskt har 
kommunen gjort tillsammans med kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre. 
Kommunerna har tagit hjälp av LRF och Vreta Kluster för att hitta producenter i 
Östergötland. Enligt deras erfarenheter är det viktigt att tänka på vad man skriver i 
sin upphandling och försöka förenkla för de mindre producenterna. De skriver inte 
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in saker i upphandlingen som de vet gör att de mindre producenterna inte kan 
svara. I övrig använder man de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram. 
Den ansvarige chefen menar att det även lett till ett roligare tänk. 
 - "Det är roligt när man säger till eleverna att det köttet vi serverar i dag kommer 
från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på gården. Eller när 
producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen och eleverna kan 
ställa sina frågor." 
 
Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet på att Hässleholms kommun utreder om 
och hur upphandling av livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, 
genom att införa liknande kriterier som i exemplet från Ödeshög.  
 
Yttrande 
Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud.  
 
Hässleholms kommun samordnar livsmedelsupphandlingen, som sker vart fjärde år, 
med flera närliggande kommuner (Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge). 
Anledningen är att livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven 
men vi har även varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade 
varor. Numera omfattats även Höör och Hörby av delar av vår 
livsmedelsupphandling. Den mat som serveras till verksamheten vill vi så långt som 
möjligt säsongsanpassa, vilket innebär att måltiderna baseras på de produkter som 
efter säsong bedöms ha bäst kvalité och prissättning. Vi har under flera år arbetat 
med vår upphandlingsmodell och har bland annat i samverkan med Krinova arbetat 
för att fler lokala livsmedelsföretag ska få ett intresse för den offentliga marknaden.  
Den senaste livsmedelsupphandlingen som gjordes och som startade 2021-10-01, 
genererade 4 olika leverantörer.  
 
Menigo: Kolonial, färskvaror, frysta varor, ägg och bryggeri.  
NEM Agentur och logistik AB: Frukt och grönt, mejeri och färsk fisk och skaldjur.  
Charkett AB: Färskt kött och färsk chark.   
Sjöstrands Bageri: Färskt bröd och kaffebröd. 
Under 2021 köpte Hässleholms kommun livsmedel för ca 35 miljoner kronor. Av 
detta värde är 72 % svenskproducerat. I de avtal vi har idag är näst intill 100 % av 
inköpen för mejeri, kött, ägg samt potatis svenskproducerade och grönsaker under 
säsong är svenskt.  
 
I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent.  
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Djurskyddskraven i upphandlingen som ställs är förenliga med svensk 
djurskyddslagstiftning och de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram 
används. Kraven möter väl den svenska animalieproduktionen. Genom den 
leverantör av färskt kött som kommunen har idag finns möjlighet till studiebesök på 
gårdar där en del av vårt färska kött kommer ifrån. Några av Charketts producenter 
finns i vårt närområde, bland annat i Sjunkaröd, strax utanför Vinslöv. 
 
Hässleholms kommun kommer att delta i ett projekt som startar i september 2022 i 
vilket livsmedelsupphandlare och verksamhetsutvecklare kommer att delta. 
Projektet heter ”Goda lokala livsmedelssamarbeten” och kommer att pågå till 
februari 2024. Projektet ”Goda lokala livsmedelsamarbeten” handlar om att arbeta 
med lösningar som går vid sidan om de stora grossisterna och detaljhandlarna. 
Detta sker genom att skapa möjlighet för behovsanpassade offentliga inköp av 
lokala produkter. För att lyckas behöver dialogen ökas mellan producenter och 
offentliga konsumenter och etablera långtgående samarbeten, vilket är projektets 
huvudfokus. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Hållbar Utveckling 
Skåne tillsammans med flera partners som En God Granne, Region Skåne och 
lokala matproducenter. Hässleholm är en av flera andra kommuner i Skåne som 
medverkar i projektet.  
 
I Hässleholms kommuns finns flera mindre och entreprenöriella verksamheter som 
arbetar med småskalig livsmedelsförädling. Kommunen är och kommer än mer att 
ta plats som en ”lokal smak- och matupplevelsekommun”. Att inom våra olika 
uppdrag och ramar för vår kommunala verksamhet stödja och lyfta fram dessa 
initiativ är angeläget och viktigt.  
 
I arbetet i att utveckla upphandling av livsmedel behöver ekonomisk 
konsekvensanalys göras och vi behöver också ha i beaktande att alla gårdar inte har 
möjlighet att ta emot besökare, exempelvis på grund av risk för att få in smittsamma 
sjukdomar i besättningar.   
 
 
 
Slutsats 
Arbetet med upphandling av livsmedel är en ständigt pågående utvecklingsprocess. 
Därav föreslås bifall till fortsatt utredning enligt yrkandet. 
Yttrandet är gemensamt framtaget av tjänstemän inom upphandlingsenheten, 
serviceavdelningen, tillväxtavdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  
 

 

 
_____________________ 

 
Sänt till: 
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Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



• Centerpartiet 
HÄSSLEHOLM 

Motion till kommunfullmäktige 

Öka andelen svenska och närproducerade livsmedel 
genom krav på gårdsbesök 
Vår inhemska livsmedelsproduktion måste säkras, särskilt i vår oroliga nutid. 
Kommunen är en viktig konsument, och bör därför se över sina 
upphandlingskriterier för livsmedel för att förenkla för lokala producenter och 
därmed skapa en win-win-situation. 

I Ödeshög Kommun är ungefär 98 procent av köttet som serveras svenskt och 30 
procent av allt som serveras är närproducerat. Nyckeln till framgången är att man 
ställt krav på att man ska kunna besöka gårdarna där maten produceras. 
Lantbrukarna ska även ha möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg i kommunen 
för att berätta om sin produktion. 

Man hänvisar mycket til l att skolinspektionen har slagit fast att skollunchen är en del 
av undervisningen, och leverantörerna bl ir en del av konceptet där livsmedel och 
pedagogik möts, menar man. Satsningen på svenskt har kommunen gjort 
til lsammans med kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre. Kommunerna har tagit 
hjälp av LRF och Vreta Kluster för att hitta producenter i Östergötland. 

Enl igt deras erfarenheter är det viktigt att tänka på vad man skriver i sin 
upphandling och försöka förenkla för de mindre producenterna. De skriver inte in 
saker i upphandlingen som de vet gör att de mindre producenterna inte kan svara. 
I övrig använder man de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram. 

Den ansvarige chefen menar att det även lett ti ll ett roligare tänk. 

- "Det är roligt när man säger t i ll eleverna att det köttet vi serverar i dag kommer 
från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på gården. Eller när 
producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen och eleverna kan 
ställa sina frågor." 

Mot bakgrund av detta yrkar vi på att 

• Hässleholms kommun utreder om och hur upphandling av livsmedel kan 
ändras för att öka andelen närproducerat, genom att införa liknande kriterier 
som i exemplet från Ödeshög. 

GJJ ~ Yl;11f/l//1 G/!1{tt 
~ ;t~f Karlström, Anders !Ptlwall och Lena Svensson, 

Med jordnära visioner 
vill vi skapa en grön och trygg vardag 

som ger kraft åt varje människa 
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Delegationsprotokoll Augusti 2022  
 

Förslag till beslut 

Delegationsprotokoll avseende bostadsanpassningsbidrag enligt delegationsregler 
för TF Augusti 2022. 

DIARIENUMMER BIDRAGSBELOPP 

TF 2022/276 2 000 kr 

TF 2022/349 8 360 kr 

TF 2022/533 2 720 kr 

TF 2022/545 5 626 kr 

TF 2022/546 Avskrivit 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

Sara Pradon 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag  
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Övriga anmälningar - september 2022 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av följande och informationen läggs med 
godkännande till handlingarna. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen och miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen 
 

Dnr: KLF 2021/947 - Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 
Dnr: KLF 2022/384 - Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: M-2022-2501 - Läreda 436:16 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
Dnr: M-2022-2508 - Vittsjö 1:93 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
Dnr: M-2022-2531 - Högalid 9 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
Dnr: M-2022-2530 - Grönängsskolan 2 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
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