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Kallelse till Tekniska nämnden 
Torsdagen den 17 februari 2022, kl. 13:30 
Tekniska förvaltningen  

I tur att justera: Ulf Berggren (SD) 
Tid och plats för justering: Tekniska förvaltningen 

Föredragningslista 

Ärenden Till 

1. Upprop 

2. Protokollsjustering 

3. Godkänna dagordning 

4. Informationsärende 

Beslutsärenden 

5. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
2021  

Handlingar 
• TF Tjänsteskrivelse
• Sammanställning handlingsplan

KS 

6. Intern kontrollplan 2022 

Handlingar  
• TF Tjänsteskrivelse
• TN Risk- och väsentlighetsanalys 2022
• Intern kontrollplan 2022 TN

KS 

7. Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 

Handlingar  
• TF Tjänsteskrivelse
• TN - verksamhetsberättelse 2021
• Personalnyckeltal TN

KS 
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 Tekniska nämnden 

• TN - Bilaga 4 Avvikelseanalys drift Över- och
underskottshantering
• TN - Bil 5a Avvikelseanalys inv - Över- och
underskottshantering 2021
• TN - Bil 5b Översikt fleråriga
investeringsprojekt

8. Verksamhetsplan och internbudget 2022 

Handlingar  
• TF Tjänsteskrivelse
• Verksamhetsplan och internbudget 2022

KS 

9. Motion P-skiva 

Handlingar  
• TF Tjänsteskrivelse
• Motion p-skiva

KF 

10. Skrivelse från Synskadades Riksförbund  

Handlingar  
• TF Tjänsteskrivelse
• Skrivelse ang. angöringsplats för färdtjänst
Hässleholm C

11. Anmälan av delegationsbeslut 

12. Övriga anmälningar 

Tekniska nämnden 

Torsten Nilsson (M) 
Ordförande 

Annika Johansson 
Sekreterare 
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Datum Diarienummer 

2022-01-31 TF 2022/59 

      

  
Handläggare 
Förvaltningschef Mats Svensson 
Tekniska förvaltningen 
 
mats.svensson@hassleholm.se 
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Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår personalutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna tekniska förvaltningens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021. 

 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är att ledningen 
får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt på vilket sätt 
det behöver förbättras.  
Uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete skulle redovisas till personalavdelningen 
senast den 30 november 2021 enligt fastställd rutin men i samband med att 
personal slutat föll detta bort och efter samråd med PU och personalavdelningen 
skall detta redovisa efter 2022 års första nämnd.  
Respektive chef och skyddsombud har besvarat frågorna i checklistan för årlig 
uppföljning. Brister som observerats i verksamheterna har genererat i 
handlingsplaner med åtgärder inom förvaltningen. Uppföljningen kommer även 
behandlads i förvaltningssamverkan. 
 

Brister & åtgärder 

Av årets uppföljning framgår följande. Generellt visar uppföljningen att rutinerna 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet efterföljs, dock med vissa brister och 
åtgärder som redovisas i respektive avdelnings handlingsplan. Förvaltningen är 
fortfarande i behov av fler skyddsombud. Det saknas skyddsombud inom flera 
skyddsområden 

 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättning för god 
kvalitet i den service som erbjuds medborgarna. 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt.  

Miljökonsekvenser 

Utöver arbetsmiljökonsekvenser inte aktuellt. 

Facklig samverkan 

Ärendet samverkas i förvaltningssamverkan, 21 feb. -22. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt. 

Bilagor 

Bilaga: sammanställning 

Sändlista: 

Personalutskottet, kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 

Mats Svensson 

Förvaltningschef 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 7 (25) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4   
 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr: TF 2022/59 

Beslut 
 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå personalutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna tekniska förvaltningens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021. 
 

Beskrivning av ärendet  
Syftet med att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är att ledningen 
får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt på vilket sätt det 
behöver förbättras.  
Uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete skulle redovisas till personalavdelningen 
senast den 30 november 2021 enligt fastställd rutin men i samband med att personal 
slutat föll detta bort och efter samråd med PU och personalavdelningen skall detta 
redovisa efter 2022 års första nämnd.  
Respektive chef och skyddsombud har besvarat frågorna i checklistan för årlig 
uppföljning. Brister som observerats i verksamheterna har genererat i 
handlingsplaner med åtgärder inom förvaltningen. Uppföljningen kommer även 
behandlads i förvaltningssamverkan. 
 

Brister & åtgärder 
 
Av årets uppföljning framgår följande. Generellt visar uppföljningen att rutinerna 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet efterföljs, dock med vissa brister och 
åtgärder som redovisas i respektive avdelnings handlingsplan. Förvaltningen är 
fortfarande i behov av fler skyddsombud. Det saknas skyddsombud inom flera 
skyddsområden 
 
_____________________ 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, personalutskottet, kommunstyrelsen 
 
 



 

Framtagen av personalavdelningen 2020-07-01 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan 
Handlingsplan för att åtgärda brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
                                                                                                                  
Datum 

2022-02-04 
Förvaltning 

Tekniska förvaltningen 
Arbetsplats 

Summering för hela förvaltningen 

Ansvarig chef 

Mats Svensson 
Skyddsombud 

Behandlas i FÖS 21/2 2022 
skyddsombud blev sjuk och kunde inte 
närvara 

Övriga närvarande 

Ronny Nilsson avdelningschef 
Malin Nilsson HR 

 
Brist som ska åtgärdas Förslag till åtgärd Klart 

datum Ansvarig Uppföljnings-
datum 

 
Behov av fler skyddsombud inom 
förvaltningen 
 

Partsgemensam grupp på central nivå tar 
fram förslag på åtgärder som kan 
uppmuntra till fler skyddsombud.  
 
Tar del av resultatet och använda det på 
förvaltningsnivå. 
 

2022-06-
01 

Förvaltningschef/avd. 
chef där skyddsombud 
saknas  
 

22-09-01  
(i samband 
med årlig 
uppföljning av 
SAM 2022) 

 
Behov av att regelbundna 
utrymningsövningar genomförs  
 

Planera för det och se till att det blir gjort 2022-06-
01 

Mathias Bjäreborn 2022-09-30 

 
Behov av brandskyddsutbildning. 
Bristande kunskap om första hjälpen och 
krisstöd 
 

Bokar in och genomför utbildning när 
central upphandling är klar 

2022-06-
01 

Respektive chef       

Hässleholms 
kommun 



 

Framtagen av personalavdelningen 2020-07-01 

Brist som ska åtgärdas Förslag till åtgärd Klart 
datum Ansvarig Uppföljnings-

datum 
 
Aktuell förteckning över gällande 
föreskrifter från Arbetsmiljöverket är inte 
känd. 
 
 

Förteckningen ska ses över och göras känd 
i verksamheten, med hjälp av HR. 

2022-04-
01 

Förvaltningschef       

 
      
 

                        

 
      
 

                        

 

Hässleholms 
kommun 
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2022-01-27 TF 2022/54 

Handläggare 
Förvaltningschef Mats Svensson 
Tekniska förvaltningen 
mats.svensson@hassleholm.se 
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Intern kontrollplan 2022 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna ”Risk- och väsentlighetsanalys 2022” och 
”Intern kontroll 2022” 

Beskrivning av ärendet 

En risk-och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 
finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till 
grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen.  

Kontrollområden i kontrollplanen är avtalsföljsamhet, kvalitetssäkring, 
ekonomikontroll, diarieföring och dokumenthantering. Metoder för att genomföra 
den interna kontrollen är bland annat externa mätningar, egenkontroller, nyckeltal, 
stickprov men även regelbundna samtal med budgetansvariga och löpande 
rapporteringar. Tekniska förvaltningen har gjort en ”Risk- och väsentlighetsanalys” 
samt efter denna upprättat en ”Intern kontrollplan 2022”. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ej aktuellt 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt 

 

 

Bilagor 

Intern kontrollplan 2022 

Risk- och väsentlighetsanalys 2022 

 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Mats Svensson 

Förvaltningschef 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 8 (25) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   
 

Intern kontrollplan 2022 
Dnr: TF 2022/54 

Beslut 
 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna ”Risk- och väsentlighetsanalys 2022” och 
”Intern kontroll 2022”. 

 

Beskrivning av ärendet  
 

En risk-och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 
finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till 
grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen.  

Kontrollområden i kontrollplanen är avtalsföljsamhet, kvalitetssäkring, 
ekonomikontroll, diarieföring och dokumenthantering. Metoder för att genomföra 
den interna kontrollen är bland annat externa mätningar, egenkontroller, nyckeltal, 
stickprov men även regelbundna samtal med budgetansvariga och löpande 
rapporteringar. Tekniska förvaltningen har gjort en ”Risk- och väsentlighetsanalys” 
samt efter denna upprättat en ”Intern kontrollplan 2022”. 

 

 

_____________________ 

 
Sänt till: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 
 
 
 



   

Risk- och väsentlighetsanalys 2022 
 
Förvaltning: Tekniska förvaltningen 

 

 

En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns 

under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för 

vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En motivering ska finnas med i 

analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in alternativt inte lyfts in i den interna 

kontrollplanen. Denna mall och nedanstående matris för risk- och väsentlighetsanalys ska 

användas. Om ett arbetsmoment får 9 poäng eller mer enligt matrisen nedan och inte tas med i 

den interna kontrollplanen ska detta motiveras. Risk- och väsentlighetsanalysen ska lämnas 

till ekonomiavdelningen samtidigt som den interna kontrollplanen lämnas in. 

 

 
Matris för risk- och väsentlighetanalys 
 

 

 

Konsekvensen om ett fel uppstår är: 

1 – Försumbar  är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 

2 – Lindrig  uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 

3 – Kännbar  uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 

4 – Allvarlig  är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. 

 

 

Sannolikheten att ett fel ska uppstå är: 

1 – Osannolik  risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå. 

2 – Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå. 

3 – Möjlig  det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå. 

4 – Sannolik  det är mycket troligt att fel ska uppstå. 

 

 
De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten enligt ovan beskriver utgångsläget för en 

specifik rutin. 

 

1-3: Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna. 

4-8: Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part 

(exempelvis försäkringslösning.) 

9-12: Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan. Eventuellt behöver 

nya regelverk och/eller utbildning av personalen. Vi reducerar riskerna. 

13-16: Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens 
 

     

4 – Allvarlig 4 8 12 16  
3 - Kännbar 3 6 9 12  
2 - Lindrig 2 4 6 8  
1 - Försumbar 1 2 3 4  

 1 – Osannolik 2 – Mindre 
sannolik 

3 - Möjlig 4 - Sannolik  



   

Arbetsmoment Inköp och avtalsföljsamhet 
Kontroll av att förvaltningen följer beslutade inköpsrutiner.  

 

Risk: 3 Möjlig 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 9 poäng 

 

 

Motivering:  

Tekniska förvaltningens samlade inköp under ett år är omfattande, såväl till antal som till 

inköpsbelopp. För att underlätta inköp och för att erhålla konkurrenskraftiga villkor används 

löpande ramavtal för de inköpskategorier som är återkommande och som omsätter större 

belopp. Köp från annan part än avtalad kan leda till skadeståndsanspråk för utebliven vinst 

om köpet saknar giltig grund. Sedan en tid tillbaka saknar förvaltningen egen 

upphandlingskompetens. Istället hanteras detta av en extern upphandlad konsult. Avsaknaden 

av intern kompetens kan ökat risken med löpande ramavtal.  Momentet lyfts därför in i 

kontrollplanen.  

 

Metod:  Stickprov av gjorda inköp 

 

 

Arbetsmoment Ekonomiuppföljning 
Kontroll av att förvaltningen har en god kostnadskontroll och budgetföljsamhet. 

 

Risk: 3 Möjlig 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 9 poäng 

 

 

Motivering:  

Genom en regelbunden ekonomisk uppföljning bevakas att tilldelad budget hålls. Med hjälp 

av ekonomer får verksamhetsansvariga stöd samt underlag för att kunna ta rätt 

verksamhetsmässiga beslut och planera verksamheten på ett effektivt sätt. Ekonomisk 

uppföljning inklusive årsprognos sker varje månad. Förvaltningen har under en längre period 

förra året varit utan ekonomer. Samtidigt har införandet av ett nytt ekonomisystem försvårat 

uppföljning. Eftersom ekonomiuppföljning ska redovisas fem gånger om året till 

kommunstyrelsen hanteras kontrollen i denna återredovisning. Momentet lyfts därför inte in i 

kontrollplanen.   

 

 

Arbetsmoment Underhållsplaner fastighet 
Kontroll och inventering av underhållsplaner för kommunens fastigheter. 

 

Risk: 3 Möjlig 

Väsentlighet: 2 Lindrig 

Totalt: 6 poäng 

 

 

Motivering:  



   

För att värdebevara kommunens fastigheter enligt kommunallagen och för att ha en god 

kostnadskontroll görs en inventering av fastighetsbeståndet. Upprättande av långsiktiga 

underhållsplaner för de operativa fastigheterna krävs för att kunna prioritera 

underhållsåtgärderna på ett optimalt sätt. I dagsläget finns långsiktiga underhållsplaner på i 

princip alla operativa fastigheter så risken har minskat väsentligt. Uppföljning sker löpande så 

momentet lyfts därför inte in i kontrollplanen.  

 

 

Arbetsmoment Effektivt lokalutnyttjande 
Kontroll av att förvaltningen arbetar för att minska antalet kvadratmeter förhyrda lokalytor. 

 

Risk: 3 Möjlig 

Väsentlighet: 2 Lindrig 

Totalt: 6 poäng 

 

 

Motivering: 

Sedan årsskiftet har tekniska förvaltningen övergripande samordningsansvar för kommunens 

samlade lokalförsörjning. Respektive förvaltning ansvarar för att framföra långsiktiga och 

robusta lokalbehovsplaner. Tekniska förvaltningens roll är att driva och samordna arbetet med 

att tillskapa ett effektivt lokalanvändande, så att det finns lokaler i rätt omfattning och i rätt 

tid. Idag finns beslutade riktlinjer för lokalförsörjnings, dessutom har lokalrevisioner 

genomförts för flertalet lokaltyper. Kontrollmomentet lyfts därför inte in i den interna 

kontrollplanen. 

 

 

Arbetsmoment Investeringsprojekt 
Kontroll och uppföljning av förvaltningens investeringsbudget och projekttider.  

 

Risk: 2 Mindre sannolik 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 6 poäng 

 

 

Motivering:  

Genom god erfarenhet från tidigare projekt ökar sannolikheten att redan i utredningsskedena 

kunna bedöma såväl projektkostnader som projekttider. Förvaltningen har en god 

upphandlingskompetens och för att kvalitetssäkra processen används det centrala 

upphandlingssystemet, Kommers. Yttre faktorer som påverkar prognossäkerheten av 

investeringsprojekt kan vara politiska beslut samt olika myndighetskrav. Projekten följs  

nogsamt upp varje månad och momentet lyfts därför inte in i kontrollplanen.   

 

 

Arbetsmoment Hyresavtal 
Kontroll och identifiering av förvaltningens specialistfunktioner. 

 

Risk: 3 Möjligt 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 9 poäng 

 



   

 

Motivering:  

Förvaltningen hyr såväl in som ut, ett antal fastigheter för de kommunala verksamheterna. 

Hyresavtal skiljer sig åt beroende på olika förutsättningar. Eftersom det existerar olika avtal är 

det viktigt att löpande kontrollera att avtalen följs. Ibland kan mediaförbrukning ingå ibland 

inte. Ibland ingår löpande underhåll ibland inte. Felaktiga utbetalningar jämfört med vad som 

avtalats kan vara betydande. Momentet tas med i kontrollplanen. 

 

Metod:  Kontroll av hyresavtal och att utbetalningar följer vad som avtalats, stickprov 

 

 

Arbetsmoment Diarieföring och dokumenthantering 
Kontroll av rutiner för intern dokumenthantering och att inkomna, upprättade handlingar 

dokumenteras och förvaras på rätt sätt. 

 

Risk: 3 Möjlig 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 9 poäng 

 

 

Motivering:  

Varje förvaltning ansvarar för att alla inkomna och upprättade handlingar blir diarieförda eller 

systematiskt förvarade i enlighet med Offentlighetsprincipen och enligt förvaltningens 

dokumenthanteringsplan. Riskerna med arbetsmomentet är att inkomna och upprättade 

handlingar inte registreras på rätt sätt och i rätt tid. Allmänhetens rätt att ta del av dessa 

handlingar försvåras eftersom de inte hittas i diariet och det leder även till att förvaltningens 

verksamhet blir mindre effektiv. Momentet lyfts in i den interna kontrollplanen. 

 

Metod:  Stickprov av inkomna handlingar. 

 

 

Arbetsmoment av minskad energianvändning 
Mätning av kommunens fastigheters energianvändning i syfte att minska antalet kWh/kvm 

jämfört med föregående period. 

 

Risk: 3 Sannolik 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 9 poäng 

 

 

Motivering:  

Kommunfullmäktiges mål om ”Hållbar produktion och konsumtion” och kommunens avsikt 

att minska klimatpåverkan gör att det här kontrollmomentet lyfts in i den interna 

kontrollplanen. Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga 

energianvändning och användningen kan minska exempelvis genom tekniska åtgärder. 

Förvaltningen har idag ett digitaliserat energiuppföljningssystem. Dessutom har förvaltningen 

inloggning för realtidsförbrukning via elleverantörens databas. Därutöver finns utvecklat styr- 

och reglersystem som larmar vid fel. Det pågår också arbete med att integrera och 

kvalitetssäkra arbete med ”fastigheter i drift” enligt SGBC. Med anledning av detta tas 

kontrollmomentet inte med i kontrollplanen.  



   

 

Arbetsmoment IT-system 
Kontroll av förvaltningens IT-system. 

 

Risk: 2 Mindre sannolikhet 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 6 poäng 

 

 

Motivering:  

Förvaltningen har ett antal olika IT-system som stöd i arbetet. Avbrott i systemen eller 

missade uppdateringar kan medföra driftavbrott eller information försvinner/missas. Under 

förra året har tjänst som systemförvaltare tillförts förvaltningen med syfte att skapa bättre 

kontroll över befintliga system samt att skapa ett fördjupat samarbete med kommunens 

centrala IT-funktion. Momentet lyfts därför inte in i kontrollplanen. 

 
 

Arbetsmoment Krisberedskap 
Kontroll av förvaltningens krisberedskap. 

 

Risk: 3 Möjlig 

Väsentlighet: 4 Allvarlig 

Totalt: 12 poäng 

 

 

Motivering:  

Förvaltningen ansvarar för flera områden som är betydelsefulla i händelse av en krissituation. 

Det kan också uppstå krissituationer inom organisationen. Om en kris inträffar behöver 

vetskap om detta finnas ute i organisationen. Vad är en krissituation, vem ska kontaktas och 

hur leds arbetet? Detta är frågor som medarbetare behöver känna till. Information om 

förvaltningens krisberedskap och krisorganisation behöver nå ut till medarbetarna. Momentet 

lyfts in i kontrollplanen. 

 

Metod: Kontroll av medarbetarnas kännedom via intervjuer som väljs genom 

 stickprov. 

 
 

Arbetsmoment Delegationsbeslut 
Kontroll av att besluts fattas vid rätt instans och av behörig beslutsfattare. 

 

Risk: 3 Möjlig 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 12 poäng 

 

 

Motivering:  

Förvaltningen har påverkats av olika omorganisationer där ansvar tillkommit eller flyttats. För 

att beslut ska vara korrekt krävs att rätt instans fattar beslut. Ett otydligt reglemente kan leda 

till att beslut fattas på högre nivå än nödvändig, eller än värre, att beslut fattas av obehörig. 

Momentet lyfts därför in i kontrollplanen. 



   

 

Metod:  Kontroll av att det finns aktuell vidaredelegation som följer reglemente. 

 Kontroll av att beslut fattats vid rätt instans genom stickprov.  

 

 

Arbetsmoment Utbetalning bidrag 
Kontroll av utbetalningar för bidrag. 

 

Risk: 2 Mindre sannolikhet 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 6 poäng 

 

 

Motivering:  

Förvaltningen handlägger och administrerar ett antal olika bidrag, så som bidrag för enskilda 

vägar, bostadsanpassningsbidrag och bidrag för vattenvård. Hanteringen ska följa lagstiftning 

och internt beslutade riktlinjer. Under fjolåret genomlystes hanteringen av bidrag för enskilda 

vägar där en rutin för formalia togs fram. Dessutom kontrollerades längdmått och areor mot 

kommunens GIS och kartsystem. För bostadsanpassningsbidrag finns utarbetade rutiner. Med 

anledning av detta tas momentet inte in i kontrollplanen.  

 

 

Arbetsmoment Arbetsmiljö 
Kontroll att verksamheten följer upp och gör riskbedömningar av arbetsmoment. 

 

Risk: 3 Möjlig 

Väsentlighet: 3 Kännbar 

Totalt: 9 poäng 

 

 

Motivering:  

Förvaltningen utför flera olika arbetsmoment som kan vara farlig för medarbetaren och för 

extern part. Varje år genomförs arbetsmiljörond på arbetsplatsen i syfte att uppmärksamma 

risker i arbetsmiljön. Under året genomförs också löpande riskbedömningar för nya och 

förändrade arbetsmoment etc. Varje år görs dessutom en genomgång av den systematisk 

arbetsmiljö, vilket redovisas till nämnden och personalavdelningen. Eftersom uppföljning och 

kontroll av arbetsmiljön hanteras i separat uppföljning tas momentet inte upp i kontrollplanen. 



ÅR: 2022 Intern kontrollplan Tekniska nämnden

Rutin/policy/system Kontrollmoment Metod 1 Frekvens Ansvar Rapportering Risk Väsentlighet

vilka regler, policys osv ligger till grund för granskningen? vad ska granskas?
hur kommer 
granskningen att 
göras?

hur ofta 
kommer 
granskningen 
att göras?

vem är ansvarig 
för att 
granskningen blir 
gjord?

vem ska utförd 
granskning 
rapporteras till?

hur stor är 
risken att fel 
ska uppstå?

hur blir 
konsekvensen 
om fel uppstår?

Inköp och avtalsföljsamhet Riktlinjer för inköp Att inköp följer beslutade riktliner Stickprov på 
gjorda inköp

en gång om 
året

Förvaltningsch
ef

Förvaltnings-
chef 3 3

Hyresavtal Hyresavtal Kontroll av hyresavtal och att utbetalningar följer vad som avtalats Stickprov av 
hyresavtal

en gång om 
året

Avdelningschef 
Fastighet

Förvaltnings-
chef 3 3

Diarieföring och dokumenthantering Offentlighetsprincipen samt förvaltningens 
dokumenthanteringsplan.

Att alla inkomna eller upprättade handlingar blir diarieförda eller systematiskt förvarade i enlighet 
med gällande regler och förvaltningens dokumenthanteringsplan. 

Regelbundna 
stickprov av 

diarielistor samt 
statistik ur 
dokument-
hanterings-

systemet 360.

en gång om 
året

Respektive 
avdelningschef.

Förvaltnings-
chef 3 3

Krisberedskap Krisledningsplan Att medarbetarna är införstådda med vad som gäller i samband med kris

Intevju med 
medarbetare, 
slumpmässigt 

utvalda

en gång om 
året

Respektive 
avdelningschef.

Förvaltnings-
chef 3 4

Kontrollområde

Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete: ( När mallen används till den interna kontrollplanen dölj rad 2-12, kolumn Metod 2, kolumn Resultat/avvikelser och kolumn Åtgärder och tidplan. När mallen används till granskningsrapporten ska denna ruta användas (rad 2-12), ändra rubriken till 



Delegationsbeslut Förvaltningens reglemente och vidaredelegering Kontroll av att besluts fattas vid rätt instans och av behörig beslutsfattare

Kontroll av att 
det finns aktuell 
vidaredelegation 

som följer 
reglemente samt 

kontroll av att 
beslut fattats vid 

rätt instans 
genom stickprov. 

en gång om 
året

Förvaltningsch
ef

Förvaltnings-
chef 3 3
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Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna redovisning av bokslut med tillhörande 
bokslutsbilagor avseende verksamhetsberättelse, avvikelseanalys över drift- och 
investeringsbudget, nyckeltal samt personalnyckeltal. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunens årsrapport 
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 årsrapporten ska varje nämnd lämna 
in avvikelserapport för drift och investeringar, personalnyckeltal samt 
verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen beskriver nämnderna kortfattat 
olika händelser som inträffat under året samt en redogörelse över nämndens mål-
och resultatuppföljning  
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ej aktuellt 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Redovisning av förvaltningens bokslut med tillhörande verksamhetsberättelse 
presenteras på den förvaltningsövergripande samverkansgruppen 2022-02-21 

Hässleholms 
kommun 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   
 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 
Dnr: TF 2022/53 

Beslut 
 

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

 

Beskrivning av ärendet  
 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunens årsrapport 
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 årsrapporten ska varje nämnd lämna 
in avvikelserapport för drift och investeringar, personalnyckeltal samt 
verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen beskriver nämnderna kortfattat 
olika händelser som inträffat under året samt en redogörelse över nämndens mål-
och resultatuppföljning. 

 
Facklig samverkan 

Redovisning av förvaltningens bokslut med tillhörande verksamhetsberättelse 
presenteras på den förvaltningsövergripande samverkansgruppen 2022-02-21 

 

 

 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, ekonomikontoret 
 
 



Stopp och belägg...
Med dessa ord sammanfattas årets satsning på 
förbättrat vägunderhåll. Tillfälligt avstängda 
vägar och omdirigering av trafik påverkade 
många trafikanter. Men så bra det blev, när 
slitna och spåriga vägar blev jämna och säkrare 
med ny toppbeläggning. 

Året som gått 
En oförutsägbar omvärld fortsatte att påverka 
verksamheten. Pandemins föränderlighet var en 
utmaning inte minst avseende upprätthållande 
av nödvändig bemanning. Därtill gav vädrets 
nyckfullhet en hög arbetsbelastning med snö- 
och halkbekämpning. Även på projektsidan 
rådde stor aktivitet. Aldrig tidigare har investe-
ringsnivån varit större och så omfattande. Ar-
bete med ny gatubelysning, omasfaltering av 
vägar, renovering av fastigheter och uppförande 
av nya byggnader pågick nästan överallt i kom-
munen. Ett hektiskt och händelserikt projektår 
fick också ett symboliskt avslut i december. Det 
var då en för många eftertraktad milstolpe nåd-
des, när handlingar för byggnation av ett nytt 
badhus gick ut för upphandling. 

Gata- parkavdelningen 
Under året genomfördes flera insatser för att för-
bättra vägnätet. Totalt omasfalterades hela 14 
km vägar och 3,5 km gång- och cykelleder under 
2021. Främst märktes detta i Bjärnum, men även 
gator i Tormestorp, Vittsjö och Hässleholm fick 
ny beläggning. Den insats som möjligen fick 
störst uppmärksamhet var omasfalteringen av 
Kristianstadsvägen. Den hårt trafikerade väg-
sträckan var i dåligt skick med tydlig spårbild-
ning. Arbetet med ny toppbeläggning var väl-
kommet och kunde dessutom genomföras 
snabbare än beräknat. Samtidigt med asfalte-
ringsarbetena gjordes även flera trafiksäkerhets-
höjande åtgärder. Exempelvis förbättrades cy-
kelvägen längs Norra Byvägen i Tormestorp 
och längs Ringvägen i Bjärnum anlades en helt 
ny gång- och cykelväg.   

Men allt kretsar inte kring hårda ting som sten 
och asfalt. Under året deltog avdelningen i i-Tree 
projektet med syfte att belysa de ekosystemtjäns-
ter träden bidrar med samt att sprida kunskap 
om hur träd kan används i det strategiska arbetet. 
Här ingår exempelvis insikt om trädens nytta av-
seende fördröjning av nederbörd samt förbätt-
rad luftkvalitet med upptag och lagring av luft-
föroreningar. Som en del i parkprogrammet 
skapades nytt syre i kommunen, då 50 nya park-
träd planterades. 

Fastighetsavdelningen 
Tack vare en utökad satsning på underhåll av 
kommunala byggnader kunde flera projekt star-
tas under året. Några av de större projekten som 
blev klara var ombyggnaden av biblioteket i Sös-
dala samt fönsterbyten vid Läredaskolan, Grön-
ängsskolan och Tekniska skolan. Därutöver fär-
digställdes den nya brandstationen i Sösdala och 
ombyggnationen av Bjärnums brandstation. Stor 
aktivitet rådde också på flerårsprojekten vid Tor-
mestorp skola, Tekniska skolan, Grönängssko-
lan och vid den nya förskolan på T4 området. 

Serviceavdelningen 
Inom serviceavdelningen fortsatte det priorite-
rade arbetet med löpande kundmöte. Under den 
pågående pandemin har mötena varit extra vik-
tiga. Inte minst för att stämma av nya eller för-
ändrade servicebehov. Kundmötena har också 
verkat för att skapa förståelse för varandras verk-
samheter och för utbyte av information. Genom 
stöd från omställningsfonden kunde medarbe-
tare inom avdelningen påbörja utbildning i 
grundläggande datakunskap. Utbildningen var 
ett första viktigt steg mot att framöver introdu-
cera flera digitala hjälpmedel i verksamheten. 
Centralt inom avdelningen pågick samtidigt ett 
intensivt arbete med att förbereda för en ny 
kommungemensam måltidsorganisation. Från 
och med årsskiftet har förvaltningen ansvar för 
kommunens nya samlade måltidsverksamhet.  



   

Måluppfyllelse 

   
Samhälls- 
service av 
hög kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvå-
narna  

God ekonomi  

  
Attraktiv ar-
betsgivare  

Hållbar pro-
duktion och 
konsumtion  

 
Hög livskvalitet och hållbarhet 
Överlag nåddes årets verksamhetsmål. För att 
skapa hög livskvalité för medborgarna låg fokus 
på att utveckla och förbättra den tätortsnära ut-
omhusmiljön. Under pandemin har allmänhet-
ens intresse av att vistas utomhus ökat. För att 
tillmötesgå detta uppfördes bland annat nya bän-
kar längs Almån och flera nya rastbord sattes 
upp runt om i parkerna. Dessutom renoverades 
hela tolv av kommunens lekplatser under året. 
Under året genomfördes även ett arbetsmark-
nadsprojekt för en renare kommun. Ett kvitto på 
deras insats noterades i kommunens skräpmät-
ning. Sedan förra mätningen 2019 minskade an-
talet skräpföremål per 10 kvadratmeter med hela 
28 procent. För att nå ökad hållbarhet fortsatte 
arbetet med att byta äldre natriumbelysning till 
energieffektivare LED-belysning. Under året 
byttes drygt 1 000 belysningspunkter, vilket 
översteg årsmålet om 300. Vid Grönängsskolan 
installerades en ny solcellsanläggning om 50 kW. 
Dessvärre nåddes inte årsmålet om 200 kW in-
stallerad effekt. Trots årets försening med sol-
cellsinstallationer kvarstår den långsiktiga tids-
planen då flera projekt väntas bli klara under 
2022. 

Årets resultat 
Förvaltningens uppdrag inkluderar flera oförut-
sägbara moment. Under året spelade vädrets 
makter ännu ett spratt. Efter tio milda vintrar 

kom nu två tuffa perioder, såväl i början som i 
slutet av året. Samtidigt fortsatte pandemins 
oförtrytliga omtag att påverka den dagliga drif-
ten. Något som gav ökade kostnader för tillfällig 
bemanning. Året såg också stora prisökningar. 
Inom vissa kategorier av byggmaterial var ök-
ningen närmare 70 procent på årsbasis. Ök-
ningen förklarades av internationella leverans-
problem och en ökad efterfråga. Även proble-
men med inhemsk kalkbrytning och elförsörj-
ning påverkade. För de många investeringspro-
jekten var materialtillgångar avgörande och stän-
digt uppe för diskussion.  Med detta i beaktande 
var årets resultat inte så dåligt som det antyder. 
 
Driftbudget                    -6,6 mnkr 
Årets underskott härledes främst till det myckna 
snöandet. Totalt gick verksamheten back med 
5,8 mnkr jämfört med budget. Då ingick dessu-
tom inte kostnader för arbete som prioriterades 
bort för att hantera snön. En ansträngd budget 
märktes även för lokalvården. En utökad be-
manning med timanställda och ökad användning 
av förbrukningsmaterial resulterade till ett un-
derskott om drygt 2 mnkr. Även ökade kostna-
der för drivmedel noterades. Totalt beräknades 
bränslekostnaderna överstiga budget med drygt 
0,5 mnkr. På plussidan genererade en ökad debi-
teringsgrad för byggprojekt ett överskott på 0,9 
mnkr. Även skogsavverkning gick med 0,9 mnkr 
i överskott.  
 
Investeringar                + 243 mnkr 
Årets investeringsbudget har aldrig varit större 
eller mer omfattande. Flera projekt har dock på-
verkats av förseningar, vilket medfört ett stort 
överskott. Anledningen till förseningarna var 
flera. Exempelvis har otydliga förstudier, mark-
nadsförutsättningar, överklagande av planer och 
bygglov påverkat projekten. Störst avvikelse 
märks för projektet med köp av Brännmästaren 
om 30 mnkr, Grönängskolan 25 mnkr, Bjärnums 
skola 25 mnkr, ny regnpark 16 mnkr och Vittsjö 
skola 14 mnkr. 
 
Utveckling på sikt 
Effektiviseringar inom alla plan är nödvändiga 
för att bibehålla efterfrågad service till en allt 
lägre kostnad. Ny teknologi med automation och 
digitalisering kommer av allt att döma vara nyck-
eln för en sådan transformering. Under första 

1 



   

halvåret har kompetens inom IT och systemve-
tenskap tillskapats inom förvaltningen. Målsätt-
ningen är att fördjupa arbetet med att introdu-
cera ny digital teknik inom alla verksamheter. 
Det finns också ett behov av att utveckla och 
förbättra förvaltningens kvalitetsledning. För-
bättrad kontroll och uppföljning behövs för att 
ytterligare säkerställa att vald servicenivå också 
utförs och att det utförs på ett effektivt sätt.   
  
  
 
 



Tekniska förvaltningen
Tobias Oscarsson 2022-01-14

Personalvolym

Under det gångna året har antalet årsarbetare på tekniska förvaltningen ökat med knappt 7,8 procent motsvarande 19,5 
årsarbetare. Anledningen till ökningen beror främst på att förvaltningen tilldelats ett personalkrävande projekt "Renare 
kommun" som är ett samarbetsprojekt mellan Gata/Park och Arbetsmarknadsförvaltningen. Dessutom har utökade uppdrag 
med ny måltidsorganisation och flera byggprojekt inneburit behov av fler projektledare. Samtidigt har det skett en 
organisatorisk förändring inom fastighetsavdelningen som kompletterats med en enhetschef.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden fortsätter successivt att öka och uppgår numera till totalt 94,5 procent jämfört med 94,3 procent vid 
förra året. Ökningen på 0,2 procentenhet har skett bland kvinnliga medarbetare där sysselsättningsgraden ökat med 0,5 
procentenhet från 91,9 till 92,2 procent. Manliga medarbetare har fortfarande en högre sysselsättningsgrad på 97,5 procent.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 6,1 procent under fjolåret till 7,3 procent, vilket gör att förvaltningen ligger över de 6,8 
procent som avser genomsnittet för hela kommunen.  Ökningen härrörs helt till den pågående Covid-19 pandemin. 
Förvaltningens bedömning är att pandemin även framöver kommer att ha en negativ inverkan över förvaltningens 
sjukfrånvaro. Främst beror det på att övervägande delen av förvaltningens medarbetare inte har möjlighet till distansarbete. 
Således innebär mindre och enklare förkylingssymptom att medarbetare tvingats sjukskriva sig enligt gällande riktlinjer. Ett 
antal medarbetare drabbades också av Covid under året, vilket resulterade även i längre frånvaro för ett antal medarbetare. 
Andelen långtidssjukskrivna av de totala antalet sjukskrivna, ökade med 1,7 procentenheter till 24,4 procent.

Mål från strategisk plan 2021
Hässleholms kommun ska ha ett närvarande ledarskap. Antal chefer som har mer än 30 medarbetare ska minska, hur ser trenden ut på 
er förvaltning? Om ni har chefer med mer än 30 medarbetare, hur arbetar ni för att minska antalet underställda?

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska antalet medarbetare per chef, och tar det även i beaktande i samband med att 
måltidsorganisationen tillförs förvaltningen vid årsskifte. Totalt har förvaltningen 15,9 medarbetare per chef, vilket förklaras 
med att förvaltningen har ett flertal  specialistområde där chefskapet delas med en specialistroll varför antalet  medarbetare 
är färre i dessa funktioner.

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 77, strax under kommunen total på 79. Förvaltningens index ligger under 
kommunen som helhet både när det gäller motivation och styrning, en skillnad syns dock på ledarskap där förvaltningen gått 
upp till ett index på 79, variationen mellan chefer är emellertid stor. Utifrån resultatet framgår att medarbetarna upplever sitt 
arbete som meningsfullt men samtidigt upplevs brister i möjligheten till individuell utveckling och lusten att gå till arbetet. 
Resultatet visar också en tydlig skillnad mellan olika åldersgrupper, där ett högre HME-index noteras i de äldre 
åldersgrupperna. Det beror troligen på att den yngre åldersgruppen återfinns inom servicefunktionerna där 
arbetsuppgifterna kanske kan upplevas som statiska och mindre utmanande.  

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 75,8 procent för 2021, en ökning med 1 procentenheter 
jämfört med 2020. Det innebär att förvaltningen når kommunens mål med att erbjuda ett hållbart arbetsliv. En positiv 
utveckling är att kvinnor under 2021 ökat sin andel till 63,6%, en ökning med 2,9 procentenheter. 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 under första delåret ligger på 7,3 procent, en ökning med 1,2 procentenheter sedan föregående års värde på 
6,1%. Medarbetare som har arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro, exempelvis inom lokalvård, vaktmästeri och andra 
direkta servicefunktioner har arbetat utifrån riktlinjerna för Covid-19 och därför ombetts stannat hemma vid minsta symtom, 
samtidigt har förvaltningen haft ett större utbrott av Covid-19 inom en personalgrupp under våren som påverkat resultatet. 
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. Vi har även tillsammans med 
Arbetsmiljöverket förbättrat våra rutiner gällande risker för smittspridning etc, när det gäller Covid-19.



Bilaga 1

AVVIKELSEANALYS DRIFT 2021 Tekniska nämnden

VhtA3:B6A3Text Driftredovisning 2021 Kommentarer KOMMENTARER KOMMENTARER Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Budgetavv. Förklaring till avvikelserna, delår 2021 FÖRV.'S BU.BER.'S Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

51020 Bostadsanpassning 1 978 1 757 221 0 221

Verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
är svår att prognostisera eftersom den helt 
styrs efter beviljade bidrag samt vilken typ 
av anpassning som ska utföras. Under år 
2021 har det inkommit 83 
bidragsansökningar och det har tagits 80 
beslut.

Verksamheten styrs av 
beviljade bidrag samt vilken 
anpassning som ska utföras 
vilket gör den 
svårbudgeterad. Under året 
har 64 beviljade ärenden 
utbetalts. Totalt överskott 
uppgår till 221 tkr pga ännu ej 
utförda beviljade bidrag.

24920-
24928 Gator, vägar och belysning 54 093 61 468 -7 375 -3 200 -4 175

Med anledning av nytt ekonomisystem under 
fjolåret har felaktigheter avseende 
kapitalkostnader uppdagats vilket innebär 
att förvaltningen har cirka 900 tkr för mycket 
i budgetanslag under 2021, detta kommer 
korrigeras inför budget 2022.  

Parkeringsverksamhetens budgetram är inte 
tillräcklig, omfördelning från annan 
verksamhet inom förvaltningen har gjorts 
inför årets budget. Till följd av 
omfördelnigen inom förvaltningens budget 
har parkeringsintäkterna under året varit i 
paritet med med budgeterad nivå.                                                                                                            
                                                                                        
Även gatubelsyningsbudgeten tilldelades  
omfördelade budgetmedel i årets budget 
och utfallet för verksamhetens elkostnader 
redovisas enligt budget.                                                                                                                                    
 
Budgeten för statsbidragsberättigade vägar 
har i över 10 år varit oförändrad. Det finns 
ej möjlighet att omfördela budgetmedel från 
andra verksamheter vilket leder till ett 
underskott på 1 128 tkr eftersom 
Trafikverket årligen räknar upp sina 
underhållsbidrag och dessa ligger till grund 
för kommunens utbetalningar för 
statsbidragsberättigade vägar.

Med anledning av de stora mängder snö som 
kommit under året har budgeten för 
vinterkostnader överskridits rejält. Den 
externa kostnaden för snö- och 
halkbekämmpning uppgår till  till 8 895 tkr.

Med anledning av nytt ekonomisystem under 
fjolåret har felaktigheter avseende 
kapitalkostnader uppdagats vilket innebär att 
förvaltningen har cirka 900 tkr för mycket i 
budgetanslag under 2021, detta kommer 
korrigeras inför budget 2022. Överskottet 
reduceras med 500tkr vilket härrörs till kostnader 
för Stoby 6:1.

Parkeringsverksamhetens budgetram är inte 
tillräcklig, omfördelning från annan verksamhet 
inom förvaltningen har gjorts inför årets budget 
men så mycket som hade behövts har ej varit 
möjligt. Det innebär att ett orimligt intäktskrav 
budgeterats för parkeringsintäkterna. Dessa samt 
intäkter för felparkering beräknas bli  850 tkr 
lägre än budgeterat.

Överskott inom gatubelysningen beräknas bli cirka 
700 tkr och härrörs främst till längre kostnader för 
gatubelysningen i år jämfört med 2020 samtidigt 
som budget omfördelades inför årets 
 
Budgeten för statsbidragsberättigade vägar har i 
över 10 år varit oförändrad. Det finns ej möjlighet 
att omfördela budgetmedel från andra 
verksamheter vilket leder till ett prognostiserat 
underskott på 1 200 tkr eftersom Trafikverket 
årligen räknar upp sina underhållsbidrag och 
dessa ligger till grund för kommunens 
utbetalningar för statsbidragsberättigade vägar.

Med anledning av de stora mängder snö som 
kommit hittills i år har budgeten för 
vinterkostnader redan överskridits. Till årets utfall 
tillkommer även jourersättning för den andra 
vinterperioden samt prognos för snöröjning under 
densamma. Underskottet reduceras med 250 tkr 

Med anledning av nytt 
ekonomisystem under fjolåret 
har felaktigheter avseende 
kapitalkostnader uppdagats 
vilket innebär att 
förvaltningen har cirka 900 tkr 
för mycket i budgetanslag 
under 2021, detta kommer 
korrigeras inför budget 2022.                                                

Parkeringsverksamheten visar 
i sin helhet ett resultat enligt 
budget. Parkeringsintäkterna 
når ej upp till budget men 
underskottet reduceras då 
felparkeringsintäkterna 
genererat högre intäkter än 
budgeterat under året.

Gatubelsyningsbudgeten 
tilldelades  omfördelade 
budgetmedel i årets budget 
och utfallet för verksamhetens 
elkostnader redovisas enligt 
budget. 
                                                                                          
Enskilda vägar visar 
underskott på -1 128 tkr vilket 
härrörs till att KF ej fattade 
beslut enligt TNs förslag om 
justering av bidrag till enskilda 
vägar med statligt bidrag. TRV 
indexerar årligen upp sina 

Fort TRVs lämnade bidrag. Det leder således till att TN 
ej har täckning i budgetn för att betala ut dessa bidrag 
då budgeten ej indexeras.                                                                                                                                                                                                           
Årets två vintersäsonger har varit kostsamma för 
förvaltningen, kostnaden för den externa snö- och 
halkbekämpningen blev 8 895 tkr jämfört med 
budgeterad 3 100 tkr vilket innebär ett underskott om -
5,8 mnkr

25020, 
25024 Parker 18 712 20 599 -1 887 200 -2 087

Årets prognosticerade överskottet inom 
parkverksamheten har vänts till ett 
underskott till följd av en kostsam andra 
vintersäsong. För att klara hålla 
beredskap så har lönekostnader ökat 
tillsammans med fordons- och 
bränslekostnaderna. Verksamheten 
påverkas även av högre fordons- och 
bränslekostnaderna t under året till följd 
av rådande pandemi då medarbetarna 
färdas ensamma i fordonen.

Ökade intäkter för flis och skogsprodukter inom 
tätortsnära skog leder tillsammans med stoppat 
inköp av höstblommor till att park kan 
prognostisera ett överskott på 200 tkr. 

En kostsam andra 
vintersäsong har påverkat 
verksamheten negativt. För 
att klara hålla beredskap så 
har lönekostnader ökat 
tillsammans med fordons- och 
bränslekostnaderna. 
Verksamheten påverkas även 
av högre fordons- och 
bränslekostnaderna t under 
året till följd av rådande 
pandemi då medarbetarna 
färdas ensamma i fordonen.

 

91020-
91023 Fastighetsförvaltning 12 946 11 056 1 890 2 350 -460

Överskott inom fastighetsförvaltningen 
härleds till att fastighetsavdelningen 
stoppat inplanerade åtgärder under året 
för att förvaltningen som helhet skulle få 
en budget i balans. Prognosticeras 
överskott var 2 350 tkr i augusti men 
utfallet för året blev 1 890 tkr. 
Resterande skillnad i prognosen kan 
härledas till att beläggningsgraden i 
investeringsprojekten varit lägre än 
budgeterat.

För att förvaltningen som helhet ska få en budget 
i balans stoppar fastighetsavdelningen 
inplanerade åtgärder inom 
driftkostnadsbesparande åtgärder, markberedning 
samt revisionsbesiktningar av brandlarm vilket 
beräknas generera 2 350 tkr i överskott. Försenade byggstarter för 

investeringsprojekt som t ex 
Vittsjö skola, Tyrs hov och 
Furutorpshallen påverkar 
fastighetsförvaltningens 
driftskostnader. Under året 
har det även skett en stor 
priskostnadsökning på 
byggmaterial till följd av den 
rådande pandemin.

91025-
91028

Serviceavdelning: Lokalvård, tvätt 
och verksamhetsvaktmästeri

1 559 2 836 -1 277 0 -1 277

Rådande pandemi har påverkat 
lokalvårdsverksamheten i form av ökade 
kostnader för förbrukningsmaterial men även 
högre personalkostnader.  Överskottet inom 
textiltvätt och verksamhetsvaktmästeri 
beror på lägre personalkostnader än 
budgeterat. 

Underskott inom lokalvården prognostiseras bli 
280 tkr. Ett betydligt större behov av 
förbrukningsmaterial (såsom pappershanddukar, 
tvål och engångsmaterial) är en stor bidragande 
orsak och kan härledas till rådande pandemi. 
Vidare pekar textiltvätten på överskott 
motsvarande lokalvårdens underskott vilket 
genererar att serviceavdelningen som helhet 
prognostiserar en budget i balans. Överskottet 
inom textiltvätten beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat för.

Rådande pandemi påverkar 
lokalvårdsverksamheten i 
form av ökade kostnader när 
det gäller städmaterial samt 
personalkostnader. 
Lokalvården har varit mer 
omfattande och 
vikariebehovet har varit 
större än vid normal städnivå.
Utökning av 
tvättverksamheten leder till 
överskott på +396 tkr. 
Rekrytering av 
pensionavgångar innom 
verksamhetsvaktmästeriet 
har tagit längre tid än 
beräknat vilket genererar 
överskott på +343 tkr. 

10020, 
21523, 
25022, 
26320, 
83220, 
91024,   
99820-
99823, 
99824

Teknisk adm., projekt och övrig 
verksamhet

11 406 8 749 2 657 2 815 -158

Det redovisade överskottet för 
skogsverksamheten blev för året 900 
tkr. 

Överskottet för projektenheten uppgår 
till 930 tkr och härleds till att 
beläggningsgraden mot 
investeringsprojekten blev högre än 
tidigare prognostiserat.

Återsökning för dold moms avseende 
kostnader från 2020  genererar ett 
överskott på 943 tkr.

Personalförändringar under hösten inom 
förvaltningsadministrationen generarade 
högre kostnader .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Redovisning och utbetalning av fjolårets utökade 
avverkning på grund av angrepp av granbarkborren 
slutfördes först i år vilket kommer generera ett 
beräknat överskott tillsammans med årets 
avverkning på cirka 1 100 tkr.
Överskott inom byggprojektenheten förväntas bli 
cirka 800 tkr och beror på ökad beläggningsgrad i 
investeringsprojekten samt färre 
utredningsuppdrag än budgeterat för.
Återsökning för dold moms avseende kostnader 
från 2020 ska korrigeras vilket genererar överskott 
på 915 tkr.

Tekniska nämnden redovisar ett 
negativt resultat om -290 tkr till 
följd av högre lönekostnader än 
budgeterat.                                                                                                                     
 
Årets resultat för 
skogsverksamheten genererade 
ett överskott om +900 tkr 
jämfört med budget.
 
Inom byggprojektenheten 
redovisas ett överskott på +930 
tkr vilket till största del beror på 
högre beläggningsgrad i 
projekten än beräknat.                                                       
 
erksamheten för strand- och 
vattenvård redovisar ett positivt 
resultat om +863 tkr till följd av 
lägre kostnader för entreprenad 
och konsulter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Verksamheten för oförutsett visar 
ett överskott om +1 061 tkr till 
följd av att återsökningen av 
dold moms avseende år 2020 har 
återsökts under året. samt att 
fastighetskostnaderna varit lägre 
än budgeterat.

Ökade IT-kostnader samt 
avgångsvederlag inom 
förvaltningsadminsitrationen 
leder till underskott om - 800 tkr. 

21521, 
21522 Exploateringsverksamhet 14 070 14 889 -819 -6 400 5 581

Fjolårets förändrade redovisning av 
anläggnings- och omsättningstillgångar 
medförde bland annat att kostnader för 
detaljplaner numer bokas inom 
driftredovisningen. I årets driftbudget 
tillkom således 1 500 tkr för detaljplaner 
och denna post räcker inte i år vilket till 
stor del beror på att MSF även 
retroaktivt debiterar förvaltningen 
detaljplanekostnader från 2016 och 
framåt. Kostnaderna för detaljplaner 
uppgår till 8 mkr i år men då har de 500 
tkr i avsatta budgetmedel för Åhusfältet 
inte upparbetats. Underskott inom 
administrationen för projekt- och 
exploatering uppgår till 966 tkr vilket 
härleds till att tiden som tjänstemännen 
lägger ner på detaljplaner inte längre 
kan bokas mot investeringsprojekt.

Fjolårets förändrade redovisning av anläggnings- 
och omsättningstillgångar medförde bland annat 
att kostnader för detaljplaner numer bokas inom 
driftredovisningen. I årets driftbudget tillkom 
således 1 500 tkr för detaljplaner och denna post 
räcker inte i år vilket till stor del beror på att MSF 
även retroaktivt debiterar förvaltningen 
detaljplanekostnader från 2016 och framåt. 
Bedömningen som gjorts är att totalt kommer 
kostnaderna för detaljplaner uppgå till 7 300 tkr i 
år. Underskottet för verksamheten reduceras med 
200 tkr eftersom detaljplan avseende Åhusfältet 
ej hinner slutföras i år. Underskott inom 
administrationen för projekt- och exploatering 
prognostiseras uppgå till 800 tkr vilket härleds till 
att tiden som tjänstemännen lägger ner på 
detaljplaner inte längre kan bokas mot 
investeringsprojekt.

Exploateringsadministrationen 
underkott om 966 tkr beror på 
lägre intäkter mot 
investeringsprojekt än 
budgeterat för och kan härledas 
till förändrad redovisning.

Resultatet för 
exploateringsverksamheten 
uppgår till 145 tkr och härleds till  
förändrad redovisning av 
anläggnings- och 
omsättningstillgångar. Kostnader 
för detaljplaner, som historiskt 
lagts i investeringsprojekt, 
belastar driftredovisningen  
fr.o.m 2020 och det är först från 
2021 som förvaltningen fått 
budget för detta. MSF har under 
året retroaktivt debiterat 
förvaltningen 
detaljplanekostnader från 2016 
och framåt, vilket nämnden har  
kompenserats för med ett 
ramtillskott om 5,6 mnkr men de 
redovisade 
detaljplanekostnaderna för året 
uppgår till 8 mnkr. I ingående 
ram för verksamhetan fanns 500 
tkr avsatta för detalplan Åhusfält 
som inte har blivit genomförd 
som planerat.

TOTALT 114 764 121 354 -6 589 -4 235 -2 354 0 0

Budget delår 99 480

Budgetavv. delår Förändrad 
budgetavv. delår 
och bokslut

Kommentarer till förändrad 
budgetavvikelse mellan delår och bokslut ÖVER/UNDERSKOTT 2022



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2021 Tekniska nämnden

Projekt Text Ansl.
typ

Investeringsredovisning 2021 ÖVER/UNDERSKOTT 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Budgetavv.
Överför till 

2022 
(flerårs)

Kommentarer till förändrad budgetavvikelse 
mellan delår och bokslut FÖRV.'S 

FÖRSLAG
BU.BER.'S 
FÖRSLAG Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto

A 203 TN - GATA & PARK

IP100356 FORDONS- OCH 
MASKINFÖRNYELSE 2 7 485 6 253 6 253 1 232 1 232 Försenad leverans av fordon- och 

maskinbeställningar.
1 232 Försenad leverans av fordon- och 

maskinbeställningar.

Man har avvaktat med beställningar av utrustning för 
fordon och maskiner till följd av osäkerhet kring 
oförutsedda akuta inköp. Därav önskas överskottet 
på 1 232 tkr föras över till budgeten 2022.

IV100348 ASFALTERING 1 14 628 14 737 14 737 -109 0 0

IV100349
GRÖN OCH TRYGG LIVSMILJÖ, 
GATA, INKL. 
TRYGGHETSBELYSNING

1 2 553 2 207 2 207 346 346
Försenad leverans av belysningsstolpar som inte 
har kunnat levereras till följd av pandemin.  
Även vädret har påverkat projektets framdrift.

346
Försenad leverans av belysningsstolpar som inte har 
kunnat levereras till följd av pandemin.  Även vädret 
har påverkat projektets framdrift.

Försenad leverans av belysningsstolpar som inte har 
kunnat levereras till följd av pandemin. 

IV100350 UTVECKLING 
PÅGATÅGSORTER/LEADER 1 3 397 2 826 2 826 571 571 Man har inte hunnit med inplanerade åtgärder, 

då beställda arbeten ligger efter i leverans.
571 Man har inte hunnit med inplanerade åtgärder, då 

beställda arbeten ligger efter i leverans.

Man har inte hunnit med inplanerade åtgärder, då 
beställda arbeten ligger efter i leverans. 
Önverskotter på 571 tkr föreslås föras över till 
budgeten 2022.

IV100351 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 
GATA 1 1 437 1 418 1 418 19 0 0

IV100352 PARKINVESTERINGSPROGRAM 1 1 000 1 068 1 068 -68 0 0

IV100353 LEKPLATSFÖRNYELSE 1 1 000 822 822 178 178 Försenad leverans av lekplatsutrustning som 
inte har kunnat levereras till följd av pandemin. 

178 Försenad leverans av lekplatsutrustning som inte har 
kunnat levereras till följd av pandemin. 

Försenad leverans av lekplatsutrustning som inte har 
kunnat levereras till följd av pandemin. 

IV100354 BELYSNINGSÅTGÄRDER INKL. 
ENERGIEFFEKTIVISERING 1 4 300 2 933 2 933 1 367 1 367

Försenad leverans av belysningsstolpar som inte 
har kunnat levereras till följd av pandemin.  
Även vädret har påverkat projektets framdrift.

1 367
Försenad leverans av belysningsstolpar som inte har 
kunnat levereras till följd av pandemin.  Även vädret 
har påverkat projektets framdrift.

Försenad leverans av belysningsstolpar som inte har 
kunnat levereras till följd av pandemin. 

IV100355 STÄLLPLATSER FÖR HUSBILAR VID 
HÄSSLEHOLMSGÅRDEN 1 550 205 205 345 345 Pågående arbete, inväntar bygglov 345 Pågående arbete, inväntar bygglov 

Placering av tillfartsväg ändrad varför projektet 
dragit ut på tiden. Medel föreslås därför föras över till 
2022.

IV20413 NY INFARTSVÄG TILL SÖSDALA 
BRANDSTATION 1 0 1 170 1 170 -1 170 0

Kommunen kommer att fakturera Hässleholms 
Miljö AB (HLM Vatten) efter slutfört arbete. 
Bidraget kommer att skuldbokföras som ett 
investeringsbidrag och upplöses i takt med att 
kapitalkostnader bokförs. Med hänsyn taget till 
inkomsten så kommer nettoinvesteringen inte 
att visa något underskott. 

0

Kommunen kommer att fakturera Hässleholms Miljö 
AB (HLM Vatten) efter slutfört arbete. Bidraget 
kommer att skuldbokföras som ett investeringsbidrag 
och upplöses i takt med att kapitalkostnader bokförs. 
Med hänsyn taget till inkomsten så kommer 
nettoinvesteringen inte att visa något underskott. 

IV21008 P-AUTOMATER TIVOLIBACKEN 1 70 84 84 -14 0 0

IV27405 DEL AV HELSINGBORGSVÄGEN 1 125 0 0 125 125 Försenad leverans till följd av att HLM Vatten 
inte var klara med sina uppdrag. 

125 Försenad leverans till följd av att HLM Vatten inte var 
klara med sina uppdrag. 

Försenad leverans till följd av att HLM Vatten inte var 
klara med sina uppdrag. 

IV28408 GC-VÄG VITTSJÖ 1 150 0 0 150 150
Detta projekt har hamnat ner i prioritering då 
man eventuellt kommer behöva göra större 
åtgärder än planerat.

150
Detta projekt har hamnat ner i prioritering då man 
eventuellt kommer behöva göra större åtgärder än 
planerat.

Detta projekt har hamnat ner i prioritering då man 
eventuellt kommer behöva göra större åtgärder än 
planerat. Överskottet föreslås föras över till 2022.

IV45903 TÄTORTSSKYLTAR 1 29 0 0 29 29 Man har inte hunnit med inplanerade åtgärder. 29 Man har inte hunnit med inplanerade åtgärder. Man har inte hunnit med inplanerade åtgärder då 
andra projekt har prioriterats. 

Totalt Gata & Park 36 724 33 725 0 33 725 2 999 4 343 4 343 0



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2021 Tekniska nämnden

Projekt Text Ansl.
typ

Investeringsredovisning 2021 ÖVER/UNDERSKOTT 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Budgetavv.
Överför till 

2022 
(flerårs)

Kommentarer till förändrad budgetavvikelse 
mellan delår och bokslut FÖRV.'S 

FÖRSLAG
BU.BER.'S 
FÖRSLAG Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto

A 204 TN - FASTIGHET

IV100357 FASTIGHETSINVENTARIER OCH 
KÖKSUTRUSTNING 1 2 000 1 739 1 739 261 261

Bytet gällde värmeväxlare som vi ej han 
genomföra innan eldningsäsongen,genomför till 
våren 22

261

IV100358
SPRINKLER SAMT LÅS- OCH 
PASSERSYSTEM, KULTURHUSETS 
GARAGE

1 5 650 358 358 5 292 5 292 Entreprönörsförseningar projketet kommer 
genomföras under 22

5 292 Upphandling påbörjat för sprinkler men inte lås och 
passersystem förlängt utredningsskede krävs 

Upphandling påbörjat för sprinkler men inte lås och 
passersystem förlängt utredningsskede krävs 

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

IV100360 ENERGI- OCH 
MILJÖBESPARINGSPROJEKT 1 4 600 3 134 3 134 1 466 1 466 Projektet har flutit på bättre än förväntat än 

delårsprognosen.
1 466

Har fått göra ny upphandling avseende Qvarngården. 
pga.uteblivna anbud som innebär att 
entreprenadtiden förskjuts.

Har fått göra ny upphandling avseende Qvarngården. 
pga.uteblivna anbud som innebär att 
entreprenadtiden förskjuts.

IV100361 SOLENERGI 1 3 000 177 177 2 823 2 823 Entreprenör är nu upphandlad, byggstart skedde 
i december 2021.

2 823 Försenad projekteringskede råder pga. 
kapacitetsbrist hos konsulter.

Försenad projekteringskede råder pga. 
kapacitetsbrist hos konsulter.

IV100362
MYDIGHETSKRAV (ARBETSMILJÖ, 
ELSÄKERHET OCH 
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING)

1 1 700 1 619 1 619 81 0 0

IV100363 VENTILATIONSOMBYGGNAD (OVK) 1 8 414 767 767 7 647 7 647 7 647

Planeringen avser att genomföra ombyggnad av 
Solgläntan i Tyringe, resp. Kulturhuset.
När det gäller Solgläntan inväntas ställningstagande 
från strategiska lokalförsörjningsgruppen innan 
upphandlingen kan genomföras. Konsultupphandling 
av Kulturhuset har fått göras om pga. för höga 
anbudssummor som medför förskjutning av 
entreprenadtiden.

Planeringen avser att genomföra ombyggnad av 
Solgläntan i Tyringe, resp. Kulturhuset.
När det gäller Solgläntan inväntas ställningstagande 
från strategiska lokalförsörjningsgruppen innan 
upphandlingen kan genomföras. Konsultupphandling 
av Kulturhuset har fått göras om pga. för höga 
anbudssummor som medför förskjutning av 
entreprenadtiden.

IV100364
REINVESTERING I FASTIGHET 
INKL. FELAVHJÄLPANDE 
REINVESTERINGAR

1 34 000 20 433 20 433 13 567 13 567
Pga av förseningar i både konsultled och 
entreprenadsled, sammanställning av vilka 
projket det gäller finns i ett arbetsdokument

13 567
Pga av förseningar i både konsultled och 
entreprenadsled, sammanställning av vilka projket 
det gäller finns i ett arbetsdokument

IV100365 GRÖN OCH TRYGG LIVSMILJÖ, 
FASTIGHET 1 1 500 1 777 1 777 -277 0 170 kommer rättas från entreprenören som har 

blivit dubbelfakturerat 
0

IV49655 VÄSTERSKOLANS KÖK 1 5 466 6 095 6 095 -629 0

Vid påbörjan av projektet och rivning av 
befintligt ytskikt uppdagades det att det var fukt 
på betongen.
Vi fick bila upp all betong, uttorka samt 
återställa.
Rötskador och mögelangrepp på reglar runt 
kylrum som fick bytas ut

0

IV64200 ENERGISPARPROJEKT 1 849 1 210 1 210 -361 0 0
Projektets totala budget mellan 2014-2021 ligger på 
14 672 tkr. Hittills har man redovisat  totalt 12 958 
tkr för motsvarande period. Projektet är avslutat.

IV68153 HYRESGÄSTANPASSNING 
FOLKTANDVÅRDEN 1 1 304 1 139 1 139 165 0 0 Projektet är avslutat.

IV69404 FYRKLÖVERN BRAND 1 0 1 522 1 522 -1 522 -450 -450

Konsultkostnader för hela projektet blir 1 mnkr 
dyrare än vad man fick täckning för från 
försäkringsbolaget. Kostnader motsvarande 450 tkr 
kommer att föras om till Reinvesteringsprojektet 
efter slutfakturering. 

Kostnader motsvarande 450 tkr kommer att föras 
om till Reinvesteringsprojektet efter slutfakturering. 

IV69455 LEGIONELLA 1 994 605 605 389 389 Kapacitetsbrist hos entreprenör har medfört 
senarelagd byggstart.

389 Kapacitetsbrist hos entreprenör har medfört 
senarelagd byggstart.

Kapacitetsbrist hos entreprenör har medfört 
senarelagd byggstart.

Totalt Fastighet 70 477 41 575 0 41 575 28 902 30 995 30 995 0

- -

I I I I 



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2021 Tekniska nämnden

Projekt Text Ansl.
typ

Investeringsredovisning 2021 ÖVER/UNDERSKOTT 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Budgetavv.
Överför till 

2022 
(flerårs)

Kommentarer till förändrad budgetavvikelse 
mellan delår och bokslut FÖRV.'S 

FÖRSLAG
BU.BER.'S 
FÖRSLAG Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto

A 205 TN - BYGGPROJEKT

IV100336 RENOVERING AV SÖSDALA 
SIMHALL 1 10 000 1 688 1 688 8 312 8 312

Pågående flerårsprojekt. Projekteringsskede 
råder, planerad byggstart är sommaren 2022 
och färdigställande september 2023.

8 312

Pga. önskad utökning av verksamhetsinnehåll 
kommer byggstarten att försenas. 
Projekteringsskede och upphandling av 
entreprenörer sker under året. Planerad byggstart 
runt årsskiftet 2021/2022.

Pågående flerårsprojekt

IV100341 BRANDSTATION HÄSSLEHOLM 1 13 000 370 370 12 630 12 630
Pågående flerårsprojekt. Projekteringsskede 
råder, planerad byggstart är sommaren 2022 
och färdigställande sommaren 2023.

12 630 Projekteringsskede påbörjas september. Pågående flerårsprojekt

IV100342 VITTSJÖ SKOLA OCH FÖRSKOLA 1 15 000 161 161 14 839 14 839

Pågående flerårsprojekt. Projekteringsskede 
råder för atapp 1 som avser ombyggnad 
förskola. Etapp 2 omfattar om- och tillbyggnad 
av skolan är planerad att genomföras under 
2023-2025

14 839 Inväntar politiska ställningstagande avseende etapp 
2. Pågående flerårsprojekt

IV100368 FURUTORPSHALLEN OM- OCH 
TILLBYGGNAD 1 10 400 3 180 3 180 7 220 7 220

Entreprenadupphandlingen avkröts pga höga 
anbud. Har tilldelats , tilläggsanslag i budget 
2022. Ny entreprenadupphandling skall ske med 
planerad byggstart sommaren 2022 och 
färdigställande sommaren 2023.

7 220

Upphandlingsskede entreprenör avseende 
tillbyggnaden råder. Intäkt om 6 mnkr från Vinslövs 
Sparbanksstiftelse är budgeterad på 
Finansförvaltningen. Planerat färdigställande är 
sommaren 2022.

Pågående flerårsprojekt

IV45601 OMB JACOBSKOLAN ETA 2 1 0 138 138 -138 0 0 Projektet är avslutat, efterarbete pågår. 
Kompletteringsarbeten har tillkommit.

IV46601 NY FÖRSKOLA HÄSSLEHOLM 1 0 6 6 -6 0 0 Projektet är avslutat.

IV46602 BADHUS 1 1 000 209 209 791 791 Pågående flerårsprojekt. 791
KF-beslut föreligger för nybyggnation, inväntar 
politiska ställningstagande avseende 
funktionsinnehåll.

Pågående flerårsprojekt

IV47602 NY FÖRSKOLA SÖSDALA 1 0 3 3 -3 0 0 Projektet är avslutat.
IV47604 BOSTAD 2 BRUKARE 1 0 5 5 -5 0 0 Projektet är avslutat.

IV47605 NY BRANDSTATION SÖSDALA 1 8 205 6 319 6 319 1 886 0 Projektet är avslutat. 0 Mindre omfattningav ÄTA-arbeten, projektet är 
avslutat men efterarbete pågår.

IV47606 HTS OMB VENT & RENOVERING 1 56 294 48 478 48 478 7 816 7 816

Pågående flerårsprojekt. Stora brister i 
projekteringen kommar att medföra ökade 
entreprenadkostnader och tilldelad 
investeringsbudget kommer inte att räcka

7 816 Projektet avslutas först hösten 2022 pga brister i 
projekteringen. Pågående flerårsprojekt

IV49601 BRANDSTATION BJÄRNUM OMBY 1 30 46 46 -16 0 0 Projektet är avslutat.

IV49603 GRÖNÄNGSKOLA NY FSK+IDROTT 1 104 582 80 346 80 346 24 236 25 237 Pågående flerårsprojekt. 25 237
1 mnk utöver avvikelsen med anledning av 
omdisponering av budgetmedel under 2021 till 
projekt IV46602 Badhuset.

Pågående flerårsprojekt

IV49604 FAMILJENS HUS 1 0 393 393 -393 -393
Inväntar budgetbeslut i KF feruari 2022. 
Planerad byggstart sommaren 2022 och 
färdigställande sommaren 2023

-393
Utredningsskedet är i sitt avslutningsskede och 
projekteringsstart beräknas oktober efter förväntat 
KF-beslut i september

IV49605 VÄSTRA HLM FSK NYBYGGNAD 1 36 764 32 287 32 287 4 477 4 477 Pågående flerårsprojekt. 4 477 Projektet avslutas våren 2022.

IV49650 UNGDOMENS HUS (MARKAN) 1 0 334 334 -334 -334 Pågående projekt. -334
KF-beslut 30/8 på att genomföra ombyggnad och 
renovering av Markan. Investeringsbudget 2 344 tkr 
tillförs 2022.

Pågående flerårsprojekt

IV49651 BJÄRNUM SKOLA OM-TILLBYGG 1 40 002 14 797 14 797 25 205 25 205 Pågående flerårsprojekt. 25 205 Planerad byggstart sker först i slutet av året. 
Projekteringsskedet kräver längre tid än planerat. Pågående flerårsprojekt

IV49652 BALLINGSLÖV SKOLA OMBYGG 1 16 801 38 38 16 763 0 Budget har tilldelats enligt planeringsram 2023-
2024.

0 Budget har tilldelats enligt planeringsram 2023-
2025.

IV49653 TORMESTORP NYBYGG FSK 1 21 826 24 979 24 979 -3 153 -3 153 Entreprenadarbetena kunde starta tidigare än 
beräknat.

-3 153 Pågående flerårsprojekt. Pågående flerårsprojekt

IV49654 LINNÉSKOLAN IDROTTSHALL 1 7 672 6 042 6 042 1 630 1 630 Färdigställande framflyttat till februari 2022 pga. 
pandemisituationen.

1 630 Pågående flerårsprojekt

IV67153 OMBYGGNAD MEKANIKERSKOLAN 1 0 36 36 -36 0 0 Projektet är avslutat.

Totalt Byggprojekt 341 576 219 854 0 219 854 121 722 104 277 104 277 0

- -

I I I I 
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Projekt Text Ansl.
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Investeringsredovisning 2021 ÖVER/UNDERSKOTT 2022 KOMMENTARER KOMMENTARER Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Budgetavv.
Överför till 

2022 
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BU.BER.'S 
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Utgifter Inkomster
(-)

Netto

A 20060 TN - EXPLOATERING & 
PROJEKT

IV100367
INKÖP AV 
SANNERINGSFASTIGHETER I 
KRANSORTER

1 5 000 15 15 4 985 4 985 4 985 Oförutsedda vakanser och oklarhet i uppdraget. Oförutsedda vakanser och oklarhet i uppdraget.

IV100384 ESPLANADGATAN, SJUKHUSET 1 7 200 0 0 7 200 7 200 7 200
Inväntar genomförande tills ombyggnaden av 
skytteliden är klar. Projektet flyttas fram till 2022-
2023.

Inväntar genomförande tills ombyggnaden av 
skytteliden är klar. Projektet flyttas fram till 2022-
2023.

IV100385 BOSTADSOMRÅDE PÅ 
BACKGATAN, HÄSTVEDA 1 640 0 0 640 640 640 Överklagat ramavtal och vakanser. Överklagat ramavtal och vakanser.

IV100387 FÖRVÄRV AV MAGASINET 6 1 4 200 2 817 2 817 1 383 50 50 Politiskt beslut att inte gå vidare med Magasinet 7. 
Har kvar kostnad för stämpelskatten på Magasinet 6.

Politiskt beslut att inte gå vidare med Magasinet 7. 
Har kvar kostnad för stämpelskatten på Magasinet 6.

IV40503 DEL AV STOBY 26:1 & 27:1 1 98 0 0 98 98 98 Kvarstår kostnad för lantmäteriförrättningen som 
inte är klar än.

Kvarstår kostnad för lantmäteriförrättningen som 
inte är klar än.

IV40504 FÖRVÄRV AV BRÄNNMÄSTAREN 7 1 30 400 2 2 30 398 30 398 30 398
Köpet överklagat. Upphörde egentligen vid årsskiftet 
och kan därför nollas. Men ligger kvar om politiken 
vill ha en förnyad förhandling

Köpet överklagat. Upphörde egentligen vid årsskiftet 
och kan därför nollas. Men ligger kvar om politiken 
vill ha en förnyad förhandling

IV40801 NY REGNPARK GÄDDASTORP 1 16 325 50 50 16 275 16 275 16 275 Påbörjat sent p.g.a. vakanser. Pågår nu. Påbörjat sent p.g.a. vakanser. Pågår nu.

IV40802 STRUKTURPLAN CENTRUM VÄST 1 624 0 624 0 0

IV40806 P-PLATSER LURSJÖN 1 394 11 11 383 383 383 Överklagat ramavtal. Nu påbörjat. Klart innan 
sommaren 2022.

Överklagat ramavtal. Nu påbörjat. Klart innan 
sommaren 2022.

IV40807 TORG ALMAÅN 1 6 000 486 486 5 514 5 514 5 514 Projektet försenat p.g.a. politiska beslut. Nu 
påbörjat.

Projektet försenat p.g.a. politiska beslut. Nu 
påbörjat.

IV45506 MAGASINET 3 1 100 0 0 100 0 0 Avslutas. Mindre kostnad än förväntat.

IV46813 HÄSSLEHOLM 87:6 M FL 
(KYRKSKOLAN) 1 300 0 300 0 0

IV46817 MOSEBACKE 38 M FL 1 219 2 2 217 0 0 DP ligger på drift

IV47807 BOSTADSOMRÅDE NORRA 
VANKIVA 1 620 182 182 438 438 438 Pausat i avvaktan på prioritering. Pausat i avvaktan på prioritering.

IV47809 SYDVÄSTRA SÖSDALA 1 121 18 18 103 0 0 Projektet avslutad.

IV47815 VINSLÖV 129:18 GATA 1 163 1 1 162 162 162 Projektet är pausat avvaktande prioritering och 
politiskt beslut om fortsättning. FFU togs fram 2019.

Projektet är pausat avvaktande prioritering och 
politiskt beslut om fortsättning. FFU togs fram 2019.

IV47821 TRÄBITEN 1 1 82 0 0 82 82 82 Vakanser under året. Vakanser under året.

IV47823 INDUSTRIOMR BJÖRKHAGAVÄGEN 1 2 184 14 14 2 170 2 170 2 170 Avvaktar detaljplanen. Avvaktar detaljplanen.

IV48603 AV & PÅLASTNING KULTURHUSET 1 400 151 151 249 0 0 Avslutas. Mindre kostnader än förväntad.

IV48803 BRINOVA 1 686 4 4 682 682 682 Avvaktar byggherrar på T4. Avvaktar byggherrar på T4.

IV48817 GEOTEK. PILHYLLAN 3 MFL 1 670 51 51 619 0 0 Projektet avslutas utan fler åtgärder.

IV48821 HÄSSLEHOLM NORD GATA 1 1 000 278 278 722 722 722 Vakanser under året. Vakanser under året.

IV49804 FANJUNKAREN,CIRKULATIONSP 1 5 944 7 7 5 937 5 937 5 937 Detaljplanen överklagad. Detaljplanen överklagad.

IV49807 SÖSDALA DAGVATTENDAMM 1 714 1 221 1 221 -507 50 50 Projektet färdigt. Behöver en mindre summa till 
garantiåtgärder 2022.

Projektet färdigt. Behöver en mindre summa till 
garantiåtgärder 2022.

IV49820 FORNBACKEN (SKYTTELIDEN) 1 -98 4 232 4 232 -4 330 -4 330 -4 330
Region Skåne ska erlägga exploateringsbidrag på 
hela beloppet. Fakturering sker efter avslutad 
entreprenad. Beräknas klart till sommaren 2022.

Region Skåne ska erlägga exploateringsbidrag på 
hela beloppet. Fakturering sker efter avslutad 
entreprenad. Beräknas klart till sommaren 2022.
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IV100366 EXPLOATERINGSPROGRAMMET 1 20 000 2 084 2 084 17 916 0 0 Samtliga underliggande projekt ryms inom 
exploateringsprogrammet.

IV100429 BELYSNING GC NORRA BYVÄGEN 1 0 1 1 -1 0 0
IV100431 BELYSNING P-PLATS G:A NETTO 1 0 149 149 -149 0 0

IV100451 TOPPBELÄGGNING 
FINJASJÖPARKVÄGEN 1 0 759 759 -759 0 0 Projekt avslutad.

IV100463 DRÄNERING FINJA/SMEDSTORP 
MEX 1 0 81 81 -81 0 0

IV40702 FSG FINJA-VEDHYGGE 1:17 1 0 18 18 -18 0 0
IV40703 TOTTARP 1:30 KIOSKEN 1 0 73 73 -73 0 0
IV40710 FSG TYRINGE 129:1 1 0 61 61 -61 0 0
IV40712 FSG SOLBRINKEN 6 och 11 1 0 3 3 -3 0 0
IV40714 FSG BOSTADSRÄTTER 1 0 57 57 -57 0 0

IV40717 FSG DEL AV HÄSTVEDA 14:91 
(HÄSTVEDA 6:14) 1 0 6 6 -6 0 0

IV40718 FSG STOBY 53:9 1 0 3 3 -3 0 0
IV40719 FSG DEL AV VINSLÖV 21:27 1 0 12 12 -12 0 0

IV40720 FSG DEL AV BJÄRNUM 201:6 
(SKLÖDMUREN) 1 0 1 1 -1 0 0

IV40804 P-PLATSER GODSMAGASINET 1 0 55 55 -55 0 0
IV40805 VINSLÖV 129:89 1 0 119 119 -119 0 0
IV40808 EXPLOATERING LÄREDA 436:6 1 0 1 1 -1 0 0
IV41711 VINSLÖV 129:52 M FL 1 0 6 6 -6 0 0
IV41712 FSG KOLLINGE 1 0 1 1 -1 0 0

IV41714 FSG VITTSJÖ 3:128 (LILLA 
VITTSJÖ) 1 0 4 4 -4 0 0

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

IV41801 NYTT BOENDE 1 0 156 156 -156 0 0
IV41802 FÖRVÄRV RIDHUS ÖSTERÅS 1 0 267 267 -267 0 0
IV42711 KIRURGEN 6 1 0 0 0 0 0 0
IV42825 GARNISONEN/FINJASJÖ PARK 1 0 3 3 -3 0 0
IV43711 RÖINGE 7:3 1 0 32 32 -32 0 0
IV44509 STENBERGET TYRINGE 1 0 20 20 -20 0 0
IV44827 PISTOLSKYTTEBANAN 1 0 108 108 -108 0 0
IV45501 FANJUNKAREN 12 1 0 15 15 -15 0 0
IV45801 KV PARADISET/VÄNHEM 1 0 27 27 -27 0 0
IV45803 VEDHYGGE GÅRD 1 MULTIAREN 1 0 2 2 -2 0 0
IV46702 FÖRRÅDET 1 1 0 0 0 0 0 0
IV46802 RÖINGE 1:26, DEL AV 34:1 1 0 2 2 -2 0 0
IV46805 BALLINGSLÖV 57:1 M FL 1 0 3 3 -3 0 0
IV46809 RÖINGE 7:3 UTMED RV 23 1 0 0 0 0 0 0
IV46810 RÖINGE 7:3 SKJUTBANEVÄGEN 1 0 0 0 0 0 0
IV46812 FASANEN 1 M FL 1 0 30 30 -30 0 0
IV46814 HÄSSLEHOLM 88:16 1 0 509 509 -509 0 0
IV47518 TORMESTORP 9:21/6:73 MFL 1 0 208 208 -208 0 0
IV47814 MURAREN 1 0 16 16 -16 0 0
IV47822 INDUSTRIOMR VANNEBERGA 1 0 0 0 0 0 0
IV48811 AP INOM LILLE MATS 1 M FL 1 0 44 44 -44 0 0
IV48822 KÄRRÅKRADEPÅN GC-VÄG 1 0 2 2 -2 0 0
IV49701 ALEN 5 & DEL AV HLM 88:1 1 0 8 8 -8 0 0
IV49713 FSG VANNEBERGA SKOLA 1 0 1 1 -1 0 0
IV49714 FSG MAJAGÅRDEN 1 0 68 68 -68 0 0
IV49803 NYTT INDUST.OM.KROSSGATAN 1 0 18 18 -18 0 0

Totalt Exploatering & Projekt 103 986 14 580 0 14 580 89 406 71 455 71 455 0

TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN 552 763 309 734 0 309 734 243 029 211 070 211 070 0

Exploateringsprogrammet 20 000 5 038 0 5 038 0
Exploatering med budget: 83 986 9 542 0 9 542

103 986 14 580 0 14 580

 



BIL. 5b: ÖVERSIKT FLERÅRIGA INVESTERINGSPROJEKT NÄMND: TEKNISKA FÖrVALTNINGEN

Belopp i tkr - OBS! Inga decimaler

PROJ. TEXT INVESTERINGAR HITTILLS INVESTERINGAR TOTALT KOMMENTARER

Budget Redov. Avvik. Bu./plan Redov 
tom 2021

Prognos 
rest. period

Total 
prognos Avvik.

IV64200 ENERGISPARPROJEKT 1 14 672 12 958 1 714 14 672 12 958 0 12 958 1 714 Projektet är avslutat.
IV44827 PISTOLSKYTTEBANAN 1 1 748 1 856 -108 1 748 1 856 0 1 856 -108 Krävs nytt beslut om investeringsbudget för att forsätta.
IV45601 OMB JACOBSKOLAN ETA 2 1 118 000 118 247 -247 118 000 118 247 0 118 247 -247 Projektet är avslutat.
IV46601 NY FÖRSKOLA HÄSSLEHOLM 1 39 756 35 862 3 893 39 756 35 862 0 35 862 3 893 Projektet är avslutat.

IV46602 BADHUS 1 3 000 2 294 706 3 000 2 294 791 3 085 -85 KF-beslut föreligger för nybyggnation, inväntar politiska 
ställningstagande avseende funktionsinnehåll.

IV47602 NY FÖRSKOLA SÖSDALA 1 34 350 34 734 -384 34 350 34 734 0 34 734 -384 Projektet är avslutat.
IV47604 BOSTAD 2 BRUKARE 1 7 608 7 567 41 7 608 7 567 0 7 567 41 Projektet är avslutat.
IV47605 NY BRANDSTATION SÖSDALA 1 16 265 14 379 1 886 16 265 14 379 0 14 379 1 886 Projektet är avslutat.

IV47606 HTS OMB VENT & RENOVERING 1 88 000 80 185 7 815 88 000 80 185 18 515 98 700 -10 700

Pågående flerårsprojekt. Stora brister i projekteringen kommer att 
medföra ökade entreprenadkostnader och tilldelad 
investeringsbudget kommer inte att räcka. Mycket osäker 
totalprognos.

IV48602 STADSUTVECKLING ETAPP 2 1 2 070 2 070 0 2 070 2 070 0 2 070 0 Krävs nytt beslut om investeringsbudget för att forsätta.

IV48603 AV & PÅLASTN KULTURHUSET 1 2 500 201 2 299 2 500 201 0 201 2 299 Projektet är avslutat. Ursprungliga åtgärder ändrades till en mer 
kostnadseffektiv åtgärd.

IV49601 BRANDSTATION BJÄRNUM OMBY 1 4 500 4 356 144 4 500 4 356 0 4 356 144 Projektet är avslutat.

IV49603 GRÖNÄNGSKOLA NY FSK+IDROTT 1 124 800 100 564 24 236 180 800 100 564 84 436 185 000 -4 200 Pågående flerårsprojekt med mycket osäker totalprognos. 

IV49605 VÄSTRA HLM FSK NYBYGGNAD 1 42 000 37 524 4 476 50 409 37 524 12 885 50 409 0 Pågående flerårsprojekt.

IV49650 UNGDOMENS HUS (MARKAN) 1 85 419 -334 2 429 419 2 011 2 429 0 KF-beslut 30/8 på att genomföra ombyggnad och renovering av 
Markan. Investeringsbudget 2 344 tkr tillförs 2022.

IV49651 BJÄRNUM SKOLA OM-TILLBYGG 1 41 500 16 295 25 205 66 500 16 295 56 540 72 835 -6 335
Pågående flerårsprojekt. Planerad byggstart sker först i slutet av 
året. Projekteringsskedet kräver längre tid än planerat. Se TN 
21.08.26 §76.

IV49652 BALLINGSLÖV SKOLA OMBYGG 1 17 000 237 16 763 32 800 237 32 563 32 800 0 Pågående flerårsprojekt. Budget har tilldelats enligt planeringsram 
2023-2025.

IV49653 TORMESTORP NYBYGG FSK 1 24 000 27 152 -3 152 42 500 27 152 17 348 44 500 -2 000 Pågående flerårsprojekt. Prognos inkluderar tillagningskök och 
matsal för skolans behov med placering på förskolan.

IV49654 LINNÉSKOLAN IDROTTSHALL 1 8 000 6 370 1 630 8 000 6 370 1 630 8 000 0 Pågående flerårsprojek. Färdigställande framflyttat till februari 
2022 pga. pandemisituationen.

IV67153 OMBYGGNAD MEKANIKERSKOLAN 1 30 200 31 128 -928 30 200 31 128 0 31 128 -928 Projektet är avslutat.

IV100336 RENOVERING AV SÖSDALA SIMHALL 10 000 1 688 8 312 35 000 1 688 33 312 35 000 0 Pågående flerårsprojekt. Projekteringsskede råder, planerad 
byggstart är sommaren 2022 och färdigställande september 2023.

IV100341 BRANDSTATION HÄSSLEHOLM 13 000 370 12 630 20 000 370 19 630 20 000 0 Pågående flerårsprojekt. Projekteringsskede råder, planerad 
byggstart är sommaren 2022 och färdigställande sommaren 2023.

IV100342 VITTSJÖ SKOLA OCH FÖRSKOLA 15 000 161 14 839 65 000 161 64 839 65 000 0
Pågående flerårsprojekt. Projekteringsskede råder för atapp 1 som 
avser ombyggnad förskola. Etapp 2 omfattar om- och tillbyggnad 
av skolan är planerad att genomföras under 2023-2025.

IV100368 FURUTORPSHALLEN OM- OCH 
TILLBYGGNAD

10 400 3 180 7 220 17 400 3 180 14 220 17 400 0

Entreprenadupphandlingen avkröts pga höga anbud. Har tilldelats 
, tilläggsanslag i budget 2022. Ny entreprenadupphandling skall 
ske med planerad byggstart sommaren 2022 och färdigställande 
sommaren 2023.

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

668 454 539 796 128 658 883 507 539 796 358 720 898 515 -15 009

Förklaring till 
prognostiserade avvikelser

ANSL.
TYP Från projektstart t o m 2021 Totalt för HELA investeringsperioden
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Verksamhetsplan och internbudget 2022 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta verksamhetsplan och internbudget för 2022. 

 Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om strategisk plan med budget. I den 
strategiska planen presenterar kommunfullmäktige sina övergripande mål och i 
budgeten anges vilka resurser som tilldelats under perioden. 

Facknämnderna har sedan i uppdrag att beslut om sina mål, vilket tas 
fram av respektive förvaltning och presenteras i verksamhetsplanen med tillhörande 
internbudget. I verksamhetsplanen beskrivs hur målen ska uppnås och hur de 
ekonomiska resurserna fördelats.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ej aktuellt i ärendet 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt i ärendet 

Miljökonsekvenser 

Ej aktuellt i ärendet 

Facklig samverkan 

Information och redovisning av verksamhetsplan och internbudget för 2022 
kommer att ges på tekniska förvaltningens förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp den 21 februari 2022. 

Hässleholms 
kommun 
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§ 19   
 

Verksamhetsplan och internbudget 2022 
Dnr: TF 2021/509 

Beslut 
 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att anta verksamhetsplan och internbudget för 
2022. 

 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
 
Ledamöter från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna avstår att delta i 
beslutet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om strategisk plan med budget. I den 
strategiska planen presenterar kommunfullmäktige sina övergripande mål och i 
budgeten anges vilka resurser som tilldelats under perioden. 
 
Facknämnderna har sedan i uppdrag att beslut om sina mål, vilket tas 
fram av respektive förvaltning och presenteras i verksamhetsplanen med tillhörande 
internbudget. I verksamhetsplanen beskrivs hur målen ska uppnås och hur de 
ekonomiska resurserna fördelats.  

Facklig samverkan 

Information och redovisning av verksamhetsplan och internbudget för 2022 
kommer att ges på tekniska förvaltningens förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp den 21 februari 2022. 

_____________________ 

 
Sänt till: Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret  
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Målstyrning 
I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om en målstyrningsmodell i syftet att förstärka 

det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därmed öka transparensen 

och effektiviteten i kommunens verksamhet.  Utifrån omvärldsanalys och utvärdering beslutar 

kommunfullmäktige om en strategisk plan som beskriver den framtida ambitionsnivån i form av 

utvecklingsmål. Nämnderna har därefter till uppgift att utifrån dessa formulera egna utvecklings-

mål för den närmaste fyraårsperioden som sedan bryts ner till årsmål. Grunden till en fram-

gångsrik styrning ligger i förmågan att förtydliga den politiska färdriktningen genom att bryta 

ned de övergripande målen till utvecklingsmål och årsmål med tydliga indikatorer. Dessa mål 

och indikatorer ska sedan följas upp under året. 

Tekniska förvaltningens uppdrag 
Tekniska förvaltningen lyder under tekniska nämnden vars uppdrag regleras av kommunfull-

mäktiges beslutade reglemente. En kort och övergripande beskrivning över nämndens ansvar 

kan formuleras som;  

Mer detaljerat innebär det ett ansvar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens 

kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Vidare an-

svarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt renhållning som staden enligt lag är 

skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är även trafiknämnd och kommunal väghållnings-

myndighet. Från och med i den 1 januari 2022 ansvarar nämnden dessutom för kommunens 

samlade måltidsverksamhet och lokalförsörjning.  

Förvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är: 

• Drift och förvaltning av gator, vägar, gatubelysning, parker och övriga allmänna platser, 

industrispåret, det kommunala fastighetsbeståndet, det kommunala skogsinnehavet. 

 

• Projektledning av olika typer av infrastrukturs- och exploateringsprojekt, ny- och om-

byggnadsprojekt av byggnader, olika typer av energibesparingsprojekt. 

 

• Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsövervakning, olika typer av tillstånd, bidrag 

till enskilda vägar, upplåtelse av allmän platsmark, bostadsanpassning, arrendeavtal, 

strand- och vattenvård, olika typer av exploateringsärenden såsom markförvärv, försälj-

ning av mark och tomtmark. 

Nämnden ansvarar för kommunens utomhus- 

och inomhusmiljö bestående av vägar, parker 

och byggnader, måltidsverksamhet samt lokal-

försörjning. 

'' 

► Hässleholm nästa. 



2 (12) 

 
 

 

• Stöd och service i form av måltidsverksamhet, verksamhetsvaktmästeri, lokalvård och 

textiltvätt. 

 

• Samlat ansvar för kommunens lokalförsörjning. 

 

Organisation 

Tekniska förvaltningen har ca 450 anställda uppdelade på en förvaltningsstab och tre avdel-

ningar: gata- och parkavdelningen, fastighetsavdelningen, och serviceavdelning. 

 

Organisationsschema; tekniska förvaltningen 

 

 

Förvaltningschef

Gata- och 
Parkavdelning

Förvaltningsenhet

Gata & Park

Driftenhet

Gata & Park

Exploatering 

& Anläggningsrojekt 

Fastighetsavdelning

Fastighetsförvaltning

Driftenhet

Fastighet

Byggprojektenheten

Serviceavdelning

Verksamhets-
vaktmästeri

4 Enheter:

Lokalvård

Textiltvätt

6 Enheter:

Måltidsverksamhet

Förvaltningsstab inkl. 
lokalförsörjning
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Utmaningar och möjligheter 
Under senare tid har inflationstrycket ökat på bred front. Inom förvaltningens verksamhet 

märks det främst för bygg- och anläggningsmaterial samt för energi och drivmedel. Inom vissa 

kategorier har en prisökning på motsvarande 70 procent noterats. Även prisökningar inom 

livsmedelssektorn har märkts av, vilket i år påverkar förvaltningen i och med bildandet av en ny 

måltidsorganisation.  

En annan utmaning är dagens allt snabbare samhällsutveckling. Nya och mer avancerade 

tekniska lösningar presenteras i en rask takt. Utmaningen består i att ta till sig ny teknik och att 

integrera det fullt ut i verksamheten. Samtidigt efterfrågar medborgaren snabbare respons och 

återkoppling. Förväntan är hög tillgänglighet och enklare tillgång av information.  

Även om ny teknik kan vara svårt att införa är det avgörande för att nå ett effektivare arbete. 

Genom att automatisera och digitalisera arbetsuppgifter kan ökad kvalité skapas samtidigt som 

det ger utrymme för omfördelning av resurser till områden där det behövs mer. Möjligheterna är 

nästan oändliga. Monotona och repetitiva arbetsuppgifter kan ersättas av robotar, 

ärendehandläggning av en självgenererande bot och fysiska kontroller av larmande sensorer. På 

så sätt kan farliga och stressande arbetsmoment undvikas och en jämnare servicenivå uppnås. 

Målsättningen är att skapa både en ökad kvalitet och att uppnå en ekonomisk vinst.  

Förvaltningens ansvarsområde inkluderar idag flera olika yrkeskategorier med vitt sprida 

kompetensbehov av utbildning och erfarenhet. Inom flera specialistområden, där 

högskoleexamen och erfarenhet efterfrågas, är det svårt att rekrytera ny personal. Även brist på 

yrkesutbildad personal märks. En stark byggsektor har försvårat bemanning av elektriker och 

personal med VVS-kompetens och fastighetsteknik. Motsvarande utmaning ses inom 

måltidssektorn. Nedstängning av restauranger under pandemin har inneburit att 

restaurangpersonal sökt sig till andra yrken, samtidigt som intresset för utbildning via 

restaurangskolor minskat.  

Förutom att attrahera ny personal är det viktigt att aktivt arbeta för att behålla de betydelsefulla 

och duktiga medarbetarna vi har idag. God service till medborgaren skapas som alltid av 

engagerade och kunniga medarbetare.  

Tillsammans gör vi skillnad och levererar kvalitet som syns.  
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Våra mål 
 

Samhällsservice av hög kvalitet 

Utvecklingsmål Delmål / årsmål Indikator Målvärde 

Tekniska förvalt-

ningen ska ha en hög 

tillgänglighet 

Kontakten till förvalt-

ningen ska underlättas  

Nya e-tjänster ska infö-

ras under året 

Uppfyllt: Nya tjänster infört 

Ej uppfyllt: Inga tjänster in-

fört 

Erfarenhetsutbyte med 

Kontaktcenter 

Uppfyllt: Uppföljning genom-

fört 

Ej uppfyllt: Ingen uppföljning 

Tekniska förvaltning-

ens service ska hålla 

hög kvalitet 

Förvaltningens måltidsor-

ganisation ska servera 

säkra och näringsriktiga 

måltider  

Antalet väsentliga an-

märkningar efter till-

synsbesök från miljö-

kontoret 

Uppfyllt: Inga anmärkningar 

Delvis uppfyllt: 1–5 

Ej uppfyllt: >5 

Tekniska förvaltningens 

beslut ska hålla hög rätts-

säkerhet 

Antal överklaganden där 

domstol ändrat förvalt-

ningens beslut 

Uppfyllt: Inga 

Delvis uppfyllt: 1 – 5 

Ej uppfyllt: >5 
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Utvecklingsmål Delmål / årsmål Indikator Målvärde 

Tekniska förvalt-

ningen ska arbeta 

för att Hässleholms 

kommun har väl-

komnande och 

trygga livsmiljöer 

Tekniska förvaltningen 

ska arbeta för att öka 

trafiksäkerheten  

En uppdaterad Trafik-

rapport över olycks-

statisik i Hässleholm 

ska tas fram och pre-

senteras för nämnden 

under 2022. 

Uppfyllt: Rapport framtagen 

Ej uppfyllt: Ingen rapport framtagen 

Genomföra nya för-

bättrade trafiksäker-

hetsåtgärder. 

Uppfyllt: Flera eller stora åtgärder ge-

nomförda 

Delvis uppfyllt: Få och mindre åtgär-

der genomförda  

Ej uppfyllt: Inga åtgärder genom-

förda 

Tekniska förvaltningen 

ska arbeta för att öka 

tryggheten  

Genomföra belys-

ningsförstärkning på 

mörka och otrygga 

platser. 

Uppfyllt: Flera eller stora åtgärder ge-

nomförda  

Delvis uppfyllt: Få och mindre åtgär-

der genomförda 

Ej uppfyllt: Inga åtgärder genom-

förda 

Tekniska förvaltningen 

ska förbättra den ut-

vändig lekmiljön för 

våra barn och ungdo-

mar 

Våra offentliga lek-

platser ska uppfylla 

god säkerhetsstandard. 

Uppfyllt: A-fel åtgärdas omgående 

Ej uppfyllt: A-fel förekommer 

Genomföra åtgärder 

för att förbättra sko-

lornas utvändiga lek-

miljö. 

 

Uppfyllt: Flera eller stora åtgärder ge-

nomförda  

Delvis uppfyllt: Få och mindre åtgär-

der genomförda 

Ej uppfyllt: Inga åtgärder genom-

förda 

 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
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God ekonomi 

Utvecklingsmål Delmål / årsmål Indikator Målvärde 

God ekonomi Tekniska förvalt-

ningen ska ha en god 

kostnadskontroll och 

en budget i balans 

Framtagande av rele-

vanta nyckeltal för lö-

pande uppföljning. 

Uppfyllt: Nyckeltal framtagna 

Delvis uppfyllt: Arbetet påbörjat 

Ej uppfyllt: Arbete ej påbörjat 

Genomförandegraden 

av investeringsprojekt 

ska öka  

Uppfyllt: >75 % 

Delvis uppfyllt: 60 – 75 % 

Ej uppfyllt: <60 % 

Bokfört värde på våra 

fastigheter ska ha en 

avskrivningstakt på 

komponentnivå 

Andel fastigheter som 

kontrollerats 

Uppfyllt: 100 % fastigheter 

Delvis uppfyllt: 90 – 99 % 

Ej uppfyllt: Under 90 % 

Tekniska förvalt-

ningen ska arbeta för 

ett effektivt lokalnytt-

jande  

Kvalitetssäkra lokaly-

tor med rätt ytmått. 

Andel av egenägda lo-

kaler som kontrolle-

rats och ev. justerats 

Uppfyllt: 30 %  

Delvis uppfyllt: 20 – 30 % 

Ej uppfyllt: Under 20 % 

Genomföra lokalre-

vison över förvalt-

ningens lokaler 

Uppfyllt: Genomfört 

Ej uppfyllt: Ej genomfört 
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Attraktiv arbetsgivare 

Utvecklingsmål Delmål / årsmål Indikator Målvärde 

Tekniska förvalt-

ningen ska vara en at-

traktiv arbetsgivare 

Tekniska förvaltningens 

medarbetare ska känna ett 

bra engagemang utifrån; 

Motivation 

Ledning 

Styrning 

 

Resultat i HME-in-

dex ska förbättras 

Uppfyllt: Över 80 

Delvis uppfyllt: 78–80 

Ej uppfyllt: Under 78 

Tekniska förvaltningen ska 

erbjuda ett hållbart arbetsliv 

Andelen heltidsarbe-

tande anställda med 

månadslön ska öka. 

Uppfyllt: >65 %                

Delvis uppfyllt: 60–65 %   

Ej uppfyllt: <60 % 

Den totala sjukfrån-

varon bland an-

ställda med månads-

lön ska minska 

Uppfyllt: <6 %                

Delvis uppfyllt: 6–6,5 %   

Ej uppfyllt: >6,5 % 
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Hållbar produktion och konsumtion 

Utvecklingsmål Delmål / årsmål Indikator Målvärde 

Tekniska förvalt-

ningen ska minska 

klimatpåverkan ge-

nom att verka för en 

hållbar produktion 

och konsumtion  

Matsvinnet i kommu-

nala verksamheter ska 

minska 

Matsvinn i skolor Uppfyllt: Minskning 30 % 

Delvis uppfyllt: Minskning <30 % 

Ej uppfyllt: Ökning 

Kemikalieanvändning 

ska minska inom lo-

kalvården 

Andelen kemikalier 

per kvm städyta ska 

minska 

Uppfyllt: Minskning 

Ej uppfyllt: Ökning 

Självförsörjningsgra-

den av förnybar energi 

ska öka 

Installerad effekt från 

solceller ska öka 

Uppfyllt: >300 kW/år                

Delvis uppfyllt: 200 – 300 kW/år  

Ej uppfyllt: <200 kW/år 

Energianvändningen 

ska effektiviseras 

Energianvändningen i 

kommunens fastig-

heter ska minska 

(kWh/m2) 

Uppfyllt: Minskning med 3 %             

Delvis uppfyllt: Minskning med 

mindre än 3 %  

Ej uppfyllt: Ökning 

Äldre gatubelysning 

ska bytas till LED eller 

liknande 

Uppfyllt: Utbyte >4 000  

Delvis uppfyllt: 3 000 – 4 000   

Ej uppfyllt: Utbyte <3 000  

Nya byggnader ska 

uppföras enligt lägst 

SGBC miljöbyggnad 

silver 

Uppfyllt: Alla nya byggnader uppförs 

enligt miljöbyggnad silver 

Ej uppfyllt: Nya byggnader byggs 

utan att nå nivå silver 

Tekniska förvalt-

ningen ska minska an-

vändandet av fossila 

bränslen 

Andel fossilbränslefri 

och återvunnen energi 

för uppvärmning ska 

öka (exkl fossilbränsle 

från fjärrvärme) 

Uppfyllt: 100 %                

Delvis uppfyllt: 99,1–99,9 %  

Ej uppfyllt: Under 99 % 

Andelen förnybara 

drivmedel i fordons-

flottan ska öka 

Uppfyllt: Mer än 49 %  

Delvis uppfyllt 40 - 49 % 

Ej uppfyllt: Under 40 % 
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Budget 2022 

Driftbudget 

Tkr   Beslutad KF-budget KF-budget 
   2021 2022 

Ans 20x Tekniska Nämnden   

Vht 10020 TEKNISKA NÄMNDEN 1 282 1 282 

 99823 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER TA 214 700 

 83220 KOLLEKTIVTRAFIK 0 0 

  Totalt 1 496 1 982 
     

Ans 202x Administration   

 99820 FÖRVALTNINGSADMINISTRATION ORD  -56 -987 

 99820 FÖRVALTNINGSADMINISTRATION 0 3 200 

  Totalt -56 2 213 
     

Ans 203x/206x Gata/park-avdelningen   

Vht 21521 PROJEKT- & EXPLOATERINGSADM 3 112 3 125 

 21522 MARK- & EXPLOATERINGSPROJEKT 2 422 6 922 

 24920 KOMMUNALA GATOR O VÄGAR 11 857 11 536 

 24921 PARKERING 748 801 

 24922 ENSKILDA VÄGAR 2 445 3 645 

 24923 GATUBELYSNING 10 844 10 358 

 24924-5 SÄRSKILDA ANORDNINGAR 1 764 1 764 

 24926 ÅTERSTÄLLNING ASFALT 0 0 

 24927 GATA DRIFT 12 195 12 215 

 24928 VERKSTAD 0 1 

 25020 PARK 4 008 4 012 

 25022 SKOGEN -384 -382 

 25024 PARK DRIFT 11 950 12 985 

 26320 STRAND- OCH VATTENVÅRD 3 111 3 411 

  Totalt 64 072 70 393 
     

Ans 204x Fastighetsavdelningen   

Vht 21523 BYGGPROJEKTENHET 1 312 1 329 

 91025 LOKALVÅRD 608 608 

 51020 BOSTADSANPASSNINGSBIDR 1 964 1 968 

 91020 FASTIGHETSADMINISTRATION 590 590 

 91021-22 FASTIGHETER 9 569 9 569 

 91023 FASTIGHETSSKÖTSEL DRIFT 990 990 

 91024 SÄRSKILDA ÅTG. FASTIGHET 1 909 2 809 

  Totalt 16 942 17 863 
     

Ans 207x Serviceavdelningen   

I I 
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Vht 91026 LOKALVÅRD DRIFT 587 587 

 91027 VERKSAMHETSVAKTMÄSTERI -167 -167 

 91028 TEXTILTVÄTT 1 079 1 079 

 99824 MÅLTIDSVERKSAMHET 0 7 069 

  Totalt 1 499 8 568 

  

  Total Budget TN 83 952 101 018 
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Investeringsbudget 

TEKNISKA NÄMNDEN A-TYP 2022 

Ansvar 203x: Gata, park och fordon  49 550 

Asfaltering 1 15 000 

Grön och trygg livsmiljö inkl. trygghetsbelysning 1 3 000 

Utveckling Pågatågsorter/Leader (ej asfaltering) 1 3 000 

Tillgänglighetsanpassning Gata 1 1 000 

Parkinvesteringsprogram 1 1 000 

Lekplatsförnyelse 1 1 000 

Belysningsåtgärder inkl. energieffektivisering 1 16 000 

Fasadbelysning och utsmyckning 1 300 

Fordons- och maskinförnyelse inom gata, park och fastighet 2 7 150 

Ställplatser för husbilar vid Hässleholmsgården 1 300 

Dubbelrikta Järnvägsgatan i Hässleholm mellan Tingshusgatan/Andra avenyen 1 1 600 

Ny trafiksignal på Hovdalavägen vid brandstationen 1 200 

   

Ansvar 204x: Fastighet  75 825 

Fastighetsinventarier och köksutrustning 1 2 000 

Maskinförnyelse/modernisering av maskinpark inom serviceavdelningen 2 1 780 

Installation av duschväggar i duschutrymmen som skolan använder 1 625 

Smärre lokalförändringar 1 1 000 

Energi- och miljöbesparingsprojekt 1 3 300 

Solenergi 1 3 120 

Myndighetskrav (arbetsmiljö, elsäkerhet och tillgänglighetsanpassning) 1 1 700 

Reinvestering i fastigheter inkl. felavhjälpande reinvesteringar och inkl.    

ventilationsombyggnad (OVK-åtgärder) Reinvestering avser ej Qpoolen 1 60 800 

Grön och trygg livsmiljö 1 1 500 

   

Ansvar 205x: Fastighetsprojekt  205 313 

NYTT-Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69.  
  

(Investeringarna görs i samband med fastighetsstrateg) 1  

NYTT-Nytt badhus på Österås, KF-beslut, 210607, § 160 1  

NYTT-Markan+MPL Ljungdala (Ungdomens hus), KF, 210830, § 179 1  

NYTT-Ny lokalisering för Familjens hus 1  

NYTT-Ridhus Österås, KF 1  

NYTT-Ny förskola i Ballingslöv 1  

NYTT-Jacobsskolan, ombyggnad AME:s lokaler 1  

NYTT-Ombyggnation av hjälpmedelscentral med utökad yta, Kanslihusv. 6 1  

NYTT-Furutorpsskolan inklusive kök, projektering 1  

NYTT-Restaurangskolan, renovering 1  

NYTT-Vittsjö skola, nybyggnation av lokaler som är knuta til gamla skolan 1  

NYTT-Renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv 1  

Lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och Silviaskolans  
  

► Hässleholm nästa. 
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lokalsituation, nybyggnation av förskola och gymnastikhall vid Grönängsskolan 1  

Ny förskola västra Hässleholm 1  

Om- och tillbyggnad av Bjärnums skola 1  

Ny förskola Tormestorp inom skolområdet inkl. ombyggnad av kök/matsal i befintlig  
  

skola samt installation av hiss och nytt fläktrum 1  

Lokalförändring räddningstjänstens station i Hässleholm  
  

(ventilation, larmställskammare, tvättstuga och takbyte) 1  

   

Ansvar 206x: Exploateringsverksamhet  43 711 

Exploateringsprogrammet 1  

Inköp av saneringsfastigheter i orter utanför Hässleholms stad 1  

Ny regnpark Lille Mats, Gäddastorp 4:13 1  

Esplanadgatan, Sjukhuset 1  

Kyrkskolans närområde 1  

Industritomter på Björkhagavägen, Vinslöv 1  

Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 1  

Bostadsområde, del av Norra Vankiva 1  

Hässleholm Nord, utbyggnad av infrastruktur 1  

  

Total Budget TN  374 399 

 

 

► Hässleholm nästa. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-01-24 TF 2022/50 

Handläggare 
Tobias Oscarsson 
Tekniska förvaltningen 
tobias.oscarsson@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax: 
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Yttrande motion P-skiva 

Förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige belsluta att anse motionen besvarad, men med 
reservation för motionens angivna införandetid som avslås. 

Beskrivning av ärendet 

I motion till kommunfullmäktige har Centerpartiet i Hässleholm inkommit med 
förslag att:  

 Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 införa P-skiva i Hässleholms stads
centrala delar.

 En omfattande informationskampanj ska genomföras.

 Effekter och konsekvenser av P-skivans införande ska noggrant dokumenteras.

 Rapport innehållande antal parkeringsanmärkningar på platser med p-skiva samt
påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023.

I motionen framför motionärerna att P-skiva omgående ska införas i Hässleholms 
stads centrala delar. Som skäl anges att kommuninvånarna ska få enklare parkering 
samt att det syftar till att stärka cityhandeln. Motionärerna lyfter även fram att 
tekniska förvaltningen alltjämt har uppdrag att utreda frågan vars utredningstid 
anges till ett år. Förvaltningens tolkning av motionens andemening är att en sådan 
utredning ska tidigareläggas vartefter ett införande ska genomföras.  

Yttrande 
I den av Kommunfullmäktige beslutade ”Strategisk plan 2022–2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023–2024” framgår att tekniska nämnden tilldelats budget och 
därmed uppdrag att utreda frågan under 2022. Eftersom det är ett pågående och 
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beslutat uppdrag för förvaltningen anses motionen som besvarad avseende 
sakfrågan.  

När det gäller frågor kring eventuell utredningstid vill förvaltningen förmedla att det 
utöver en faktisk tid för att utreda ärendet, även behövs tid för att behandla frågan 
politiskt. En utrednings eventuella slutsatser och rekommendationer ligger som stöd 
för ett beslutsfattande och en trolig effekt av ett införande antas vara förändrade 
intäkter och kostnader. För att inte omkullkasta beslutade planeringsramar i en allt 
för stor utsträckning rekommenderas att beslut som genererar ekonomiska 
konsekvenser, så långt det är möjligt hanteras i samband med en kommande 
budgetberedning. Därvidlag anser förvaltningen att den av motionärerna framförda 
tidpunkt för införande ska avslås. 

 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt i detta skede, hanteras i utredning 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt i detta skede, hanteras i utredning 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt i detta skede, hanteras i utredning 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt  

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt i detta skede, hanteras i utredning 

Bilagor 

Motion ” inför P-skiva omgående!” 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

Tekniska förvaltningen 

Tobias Oscarsson  



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 15 (25) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   
 

Motion P-skiva 
Dnr: TF 2022/50 

Beslut 
 

Föreslå tekniska nämnden besluta att anse motionen besvarad, men med reservation 
för motionens angivna införandetid som avslås. 

 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sverigedemokraterna avstår att delta i beslutet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

I motion till kommunfullmäktige har Centerpartiet i Hässleholm inkommit med 
förslag att:  

 Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 införa P-skiva i Hässleholms stads 
centrala delar.   

 En omfattande informationskampanj ska genomföras.  

 Effekter och konsekvenser av P-skivans införande ska noggrant dokumenteras.  

 Rapport innehållande antal parkeringsanmärkningar på platser med p-skiva samt 
påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

I motionen framför motionärerna att P-skiva omgående ska införas i Hässleholms 
stads centrala delar. Som skäl anges att kommuninvånarna ska få enklare parkering 
samt att det syftar till att stärka cityhandeln. Motionärerna lyfter även fram att 
tekniska förvaltningen alltjämt har uppdrag att utreda frågan vars utredningstid 
anges till ett år. Förvaltningens tolkning av motionens andemening är att en sådan 
utredning ska tidigareläggas vartefter ett införande ska genomföras. 
 
Yttrande 
I den av Kommunfullmäktige beslutade ”Strategisk plan 2022–2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023–2024” framgår att tekniska nämnden tilldelats budget och 
därmed uppdrag att utreda frågan under 2022. Eftersom det är ett pågående och 
beslutat uppdrag för förvaltningen anses motionen som besvarad avseende 
sakfrågan.  



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 16 (25) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

När det gäller frågor kring eventuell utredningstid vill förvaltningen förmedla att det 
utöver en faktisk tid för att utreda ärendet, även behövs tid för att behandla frågan 
politiskt. En utrednings eventuella slutsatser och rekommendationer ligger som stöd 
för ett beslutsfattande och en trolig effekt av ett införande antas vara förändrade 
intäkter och kostnader. För att inte omkullkasta beslutade planeringsramar i en allt 
för stor utsträckning rekommenderas att beslut som genererar ekonomiska 
konsekvenser, så långt det är möjligt hanteras i samband med en kommande 
budgetberedning. Därvidlag anser förvaltningen att den av motionärerna framförda 
tidpunkt för införande ska avslås. 

 

 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 
 
 



  
Motion till kommunfullmäktige 

 
Inför P-skiva omgående! 
Centerpartiet vill ge Hässleholms kommuninvånare möjlighet  
till enklare parkering i stadens centrum 

Runt om i landet har P-skiva införts i stadskärnor i syfte att stärka cityhandeln.  
Det är vanligt att man kan parkera centralt avgiftsfritt i en till två timmar med P-skivan. 

Restalliansen har förespeglat invånarna att de avser att införa detta under år 2023, efter ett helt 
års utredningstid. Samtidigt diskuteras det inom tekniska förvaltningen att 
parkeringsavgifterna måste höjas. Hässleholms kommun har jämförelsevis låga 
parkeringsavgifter, som inte höjts på många år.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår vi att: 

 Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 införa P-skiva i Hässleholms stads 
centrala delar.  

 En omfattande informationskampanj ska genomföras.  
 Effekter och konsekvenser av P-skivans införande ska noggrant dokumenteras.  
 Rapport innehållande antal parkeringsanmärkningar på platser med p-skiva samt 

påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

 

Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson, Centerpartiet Hässleholm 

Med jordnära visioner  
vill vi skapa en grön och trygg vardag  
som ger kraft åt varje människa 

• Centerpartiet 
HÄSSLEHOLM 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2021-12-07 TF 2021/599 

Handläggare 
Trafikingenjör Veronica Haagen 
Tekniska förvaltningen 

veronica.haagen@hassleholm.se 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax: 
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Skrivelse från Synskadades Riksförbund (SRF) – 
angöringsplats för färdtjänst på Järnvägsgatan i 
Hässleholm 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att:

- anlägga en ramp i anslutning till befintlig ändamålsplats på Järnvägsgatan

- avsätta 15 000 kr för ovanstående åtgärd

- hålla en kommunikation med polis och parkeringsvakt gällande 
färdtjänstförares befogenheter att följa med personen i bilen så denne 
kommer ur bilen på ett säkert sätt

Sammanfattning 

Synskadades riksförbund (SRF) har inkommit med skrivelse till tekniska 
förvaltningen i Hässleholm angående angöringsplats för färdtjänst på Järnvägsgatan 
vid Hässleholms C. SRF menar att taxi idag hänvisas till Magasinsgatan på västra 
sidan men att detta inte kan sammanblandas med färdtjänst.  

Beskrivning av ärendet 

Synskadades riksförbund (SRF) har inkommit med en skrivelse till tekniska 
förvaltningen i Hässleholm angående angöringsplats för färdtjänst på Järnvägsgatan 

Hässleholms 
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vid Hässleholms C. SRF menar att taxi idag hänvisas till Magasinsgatan på västra 
sidan on järnvägen men att detta inte kan sammanblandas med färdtjänst.  

Idag finns en så kallad ändamålsplats (C40-6) om på- och avstigningsplats i direkt 
anslutning till Hässleholm C på Järnvägsgatan, dock ej vigd enbart för färdtjänst. 
Det saknas en ramp vid ändamålsplatsen vilket gör det svårt eller omöjligt att ta sig 
vidare upp på trottoaren/gångytan för personer i rullstol/rollator. Vidare beskrivs 
gångytan som svår då den består av singel och att det finns betongelement på 
gångytan. SRF beskriver även att polis varit aggressiva mot färdtjänstchaufförer och 
att man som färdtjänstchaufför är orolig för parkeringsanmärkning om man följer 
personen med funktionsnedsättning ut ur bilen. 

Tekniska förvaltningens upplevelse är att generella bedömningar av tillgänglighet, 
främst gällande synskadade, är personbundna. Det beror till stor del vem man frågar 
och lösningar kan därmed se ut på många olika sätt. En faktor som många 
synskadade dock upplever som viktig är att det finns så kallade referenspunkter i 
gångmiljön, som man kan utgå ifrån och orientera sig från.  

Innan Järnvägsgatan byggdes om 2016 gjordes en utredning av oberoende konsult 
där man placerade ut olika element som kan fungera som just referenspunkter. Det 
är olyckligt och frustrerande att inte kunna bygga om miljön på ett bra sätt och att 
åter behöva bygga om efter bara några år. Dessutom är det då utifrån vilken person 
man frågar som lösning ges. I en utredning finns faktorer man utgår ifrån för att 
göra tillgängligheten så bra som möjligt för så många som möjligt.  

Det finns ett antal åtgärder som kan göras på platsen för att underlätta för personer 
med funktionsnedsättning, kopplat till skrivelsen som inkommit. Förslag på åtgärder 
är att 

- anlägga en ramp i anslutning till befintlig ändamålsplats

- hålla en kommunikation med polis och parkeringsvakt gällande
färdtjänstförares befogenheter att följa med personen i bilen så denne
kommer ur bilen på ett säkert sätt, utan att man som förare känner stress
eller obehag.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning är bättre 
för alla.  

Barnperspektivet 

Ej relevant 

Miljökonsekvenser 
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Ej relevant 

Facklig samverkan 

Ej relevant 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej relevant 

Bilagor 

Inkommen skrivelse från SRF 

Sändlista:  Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen 

Veronica Haagen Trafikingenjör 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 14 (25) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   
 

Skrivelse från Synskadades Riksförbund   
Dnr: TF 2021/599 

Beslut 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att 

1. Anlägga en ramp i anslutning till befintlig ändamålsplats på Järnvägsgatan  

2. Avsätta 15 000 kronor för ovanstående åtgärd 

3. Hålla en kommunikation med polis och parkeringsvakt gällande 
färdtjänstförares befogenheter att följa med personen i bilen så denne 
kommer ur bilen på ett säkert sätt 

 

Beskrivning av ärendet  
 

Synskadades riksförbund (SRF) har inkommit med skrivelse till tekniska 
förvaltningen i Hässleholm angående angöringsplats för färdtjänst på Järnvägsgatan 
vid Hässleholms C. SRF menar att taxi idag hänvisas till Magasinsgatan på västra 
sidan men att detta inte kan sammanblandas med färdtjänst.  

Det finns ett antal åtgärder som kan göras på platsen för att underlätta för personer 
med funktionsnedsättning, kopplat till skrivelsen som inkommit. Förslag på åtgärder 
är att 

- anlägga en ramp i anslutning till befintlig ändamålsplats 

- hålla en kommunikation med polis och parkeringsvakt gällande 
färdtjänstförares befogenheter att följa med personen i bilen så denne 
kommer ur bilen på ett säkert sätt, utan att man som förare känner stress 
eller obehag. 

_____________________ 

Sänt till: Tekniska nämnden 
 



 
SRF NORRA SKÅNE 

Angående angöringsplats för färdtjänst på Järnvägsgatan vid 
Hässleholm C. 
 
15 oktober 2019 träffade representanter från Synskadades Riksförbund, 
Ulf Sjöström, Henrik Eldh och Maria Thorstensson kommunens 
representanter Karin Axelsson och Douglas Roth vid järnvägsstationen i 
Hässleholm. SRF ville med detta möte visa problemen med att det inte 
finns någonstans på Järnvägsgatan för färdtjänstfordon att stanna för att 
lämna eller hämta personer som ska resa med tåg eller buss. Vi visade 
hur Jernhusen planerat för synskadade inne i byggnaden med ledstråk 
och talande informationsenhet, så kallad Tågprator, direkt innanför 
entrén vid Järnvägsgatan. Kommunen å sin sida har vid senaste 
ombyggnad av Järnvägsgatan utanför stationen helt bortsett från 
behovet för personer med funktionsnedsättningar att ta del av vår 
järnvägsstation och bussterminal från Järnvägsgatan i och med att man 
inte skapade en angöringsplats för färdtjänst. Istället hänvisar man 
taxifordon till Magasinsgatan på andra sidan järnvägen och man har inte 
förstått alls att färdtjänst och taxi är två helt olika saker. 
 
Vid mötet för två år sen var alla medverkande rörande överens om att 
detta är tokigt och att det ska ordnas en angöringsplats för färdtjänst på 
Järnvägsgatan. Ärendet skickas till tekniska förvaltningen så småningom 
som efter flera månader svarar att det finns en yta norr om stationens 
norra ingång för av och påstigning och därmed anser Hässleholms 
kommun att frågan är löst.  
 
Ytan för av och påstigning fanns redan vid mötet 15 oktober 2019 men 
löser inte problemen med att det saknas en angöringsplats för färdtjänst. 
Denna yta har en hög trottoarkant som skiljer vägbana och gångytor, det 
är singel  på delar av gångytan och trångt med flera hinder i form av träd 
och betongbarriär. Här är alltså svårt för synskadade att ta sig fram och 
helt omöjligt för de som använder rullstol och rollator. När man reser med 
färdtjänst hjälper chauffören till vid av och påstigning ur 
färdtjänstfordonet och ofta behöver man hjälp till eller från entrén på 
stationen. När en färdtjänstresa använder av och påstigningsytan får 
chauffören inte lämna förarplatsen, gör han det riskerar chauffören att få 
böter och det har även hänt att parkeringsvakt kommit fram och satt 

~l'l Synskadades 
I~\ Riksförbund 



böteslapp på fordonet medan chauffören hjälper person i eller ur 
fordonet. Poliser som passerar på Järnvägsgatan när färdtjänstchaufför 
hjälper person i och ur bilen på Järnvägsgatan utanför stationen har 
även varit mycket aggressiva mot färdtjänstchaufförer. 
 
Det är nu dags att Hässleholms kommun agerar i frågan och tillser att 
man verkligen arbetar aktivt med funktionshinderfrågor och 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. När tjänstemän 
på tekniska förvaltningen bestämt sig för att det inte ska finnas någon 
angöringsplats för färdtjänst utanför stationen på Järnvägsgatan så 
måste politiker agera och få till stånd en förändring. 
 
Hässleholm 2021-11-30 
 
Nedan organisationer med kontaktpersoner har ställt sig bakom denna 
skrivelse: 
 
Synskadades Riksförbund SRF Norra Skåne 
 
Anna-Lena Päkkilä   Henrik Eldh 
Ordförande   ombudsman SRF Skåne 
070-360 06 47   0735-18 28 30 
Alp.ledarhund@gmail.com  henrik.eldh@srf.nu 
 
Samrådsgruppen mellan föreningarna för personer med 
funktionsnedsättningar i Hässleholms kommun 
 
Helene Larsson 
Ordförande 
070-113 62 63 
helene.larsson.finja@outlook.com 
 
Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR Hässleholms kommun 
 
Karin Axelsson   Ulf Sjöström 
Ordförande   vice ordförande 
0733-99 80 54   070-188 00 70 
Karin.i.axelsson@hassleholm.se ulf@sjostromgrafik.se 
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2022-01 -11 

DELEGATIONSPROTOKOLL angående Framställningar till och yttrande över remiss från 
byggnadsnämnden och lantmäteri.myndigheten angående bygglov och fastighetsbildning enligt 
delegationsregler för TF 

Arende Vår fastighet Yttrande 

Bygglov för ändrad Vinslöv 129:2 Inget erinrande. Stillheten 8 
användning av annan 
byggnad (försarnlingshem 
till bostäder), tillbyggnad, 
parkeringsplatser samt 
fasadändring. 
Bygglov för tillbyggnad av Vinslöv 129:2 Inget erinrande. Väck 
enbostadshus. 
Förhandsbesked för Värgap 1:9 Inget erinrande. Finja 3:37 
nybyggnad av 
enbostadshus och garage. 
Ansökan om bygglov för Hässlehoh11 87:9 Inget erinrande Blandaren 1 
nybyggnad av nätstation N 
150618. 
Ansökan om bygglov för Hässleholm 89:1 8 Inget erinrande Hässlehohn 
tillbyggnad av 89:75 
enbostadshus. 
Bygglov för nybyggnad av Hässlehohn 88:16 Inget erinrande Hässlehohn 
teknikbyggnad. (kommunens fastighet) 88:16 och 

Gäddas torp 
4:26 

Nybyggnad av Torup 1:6 Inget erinrande Torup 1 :21 7 
enbostadshus med två 
stycken 
komplementbyggnader. 
Bygglov för anordnande av Hässlehohn 88:16 Erinrande Hässleholm 
parkeringsplatser. 88:59 
Bygglov för nybyggnad av Vannaröd 32:1 Inget erinrande V annaröd 39: 1 
en bostadshus. 
Bygglov för nybyggnad av Gäddastorp 4:13 Erinrande Gäddas torp 
mast samt teknikbod. 4:1 3 
Bygglov för nybyggnad av Vittsjö 2:93 Inget erinrande Vittsjö 2:93 
mast samt teknikbod. 
Bygglov för nybyggnad av Hässlehohn 88:1 Inget erinrande Smörjhallen 1 
flerbostadshus, parkering 
och stödmurar. 
Bygglov för tillbyggnad av Tormestorp 5:16 Inget erinrande Klissow 1 
flerbostadshus (inglasat 
uterum) 
Bygglov för nybyggnad av Slöjden 3 Inget erinrande Slöjden 4 
industribyggnad. 

Postadress: Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Bokebergsgatan 5 
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Bygglov för till och Adjunkten 1 Inget erinrande Adjunkten 1 
ombyggnad av (kommunal fastighet) 
skolbyggnad, nybyggnad av 
stödmurar och 
parkeringsplatser samt 
rivningslov av två 
byggnader. 
Förhandsbesked för Hässleholm 88:1 Inget erinrande Geparden 1 
nybyggnad av 
flerbostadshus 
Bygglov för nybyggnad av Hässleholm Inget erinrande Magasinet 1 
affårsbyggnad (byggmax) 88: 1 /Hässleholm 88:2 
och stödmur på del av 
fastigheten 
Förlängning av Fasanen 1, 3, 4 och Inget erinrande Fasanen 1,3 och 
tidsbegränsat bygglov Hässleholm 87:14 4 och 
t.o.m 2021-07-16 för (kommunal fastighet) Hässleholm 
nybyggnad av arbetsbodar 87:14 
samt anordnande av 
upplag och parkeringsplats 
Bygglov för nybyggnation Stoby 41:213 och Stoby Inget erinrande Stoby 41:15 
av flerbostadshus (4 lgh) S:5 
med 
komplementbyggnader och 
plank 
Bygglov för nybyggnad av Vannaröd 32:1 Inget erinrande Vannaröd 74:8 
tvåbostadshus (2lgh) 
Bygglov för nybyggnad av Vannaröd 32: 1 Inget erinrande Vannaröd 7 4: 1 
tvåbostadshus (2lgh) 
Bygglov för nybyggnad av Gäddastorp 4:13 Inget erinrande Smedjebacken 
tvåbostadshus (2 lgh) samt 27 
rivning av befintlig 
husbyggnad 
Bygglov för nybyggnad av Fornbacken 1 Erinrande Fornbacken 1 
mast och teknikbod. 
Bygglov för nybyggnad av Hässleholm 87:29 Inget erinrande Ollonborren 2 
komplementbyggnad av 
carport/ förråd. 
Bygglov för uppförande av Hässleholm 87:9 Inget erinrande Förrådet 1 
fristående skyltar. 
Bygglov för nybyggnad av Tvärskog 1 :97 Inget erinrande Domaren 2 
enbostadshus och garage 
Bygglov för nybyggnad av Tyringe 129:1 Inget erinrande Vesslan 8 
industribyggnad, 
parkeringsplatser samt 
montering av skylt. 
Bygglov för tillbyggnad av Hästveda 14:91 Inget erinrande Hästveda 1:51 
befintlig byggnad med 
församlingshus och 
förskola, nybyggnad av 
förråd samt rivningslov för 



befintligt förråd 
Bygglov för befintliga Hässleholm 87:9 Inget erinrande Kuggen 15 
lagertält (bygglov i 
efterhand) 
Bygglov för tillbyggnad av Hässleholm 88: 19 Inget erinrande Skalet 11 
affarsbygg-nad (Pizzeria) 

Beslutsfattare:~ 

~

, 

/4/2 ~ 
'Kris ot · Olss 1 

Exploa teringsingen jör 



vvvvv ~-===== 

~ 
Hässleholms 

kommun 

1 (2) 
Datum 

2022-01 -11 

DELEGATIONSPROTOKOLL angående Framställningar till och yttrande över remiss från 
byggnadsnämnden och lantmäterimyndigheten angående bygglov och fastighetsbildning enligt 
delegationsregler för TF. 

Söks på 
Arende Vår Yttrande fastighet 

fastiahet 
Bygglov för tillbyggnad av hotell (markis över Hässleholm Erinrande Hässleholm 
uteservering) 87:6 87:6 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Stoby 41:1 Inget Stoby 41:147 

erinrande 
Bygglov för nyby2:Q11ad av industriby2:2:nad. Slöjden 3 Yttrande Slöjden 4 
Bygglov för nybyggnad av nätstation N156381, Finja 35:1 Inget Finja 35:1 
IB 331850 samt rivning av befintlig. erinrande 
Bygglov för anordnande av 8 st master Vankiva 7:35 Inget Vankiva 35:1 
(belysningsanordning) erinrande 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Vankiva 9:34 Inget Ahus 1:4 

erinrande 
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Hässleholm Erinrande Teknisten 2 

87:6 
Bygglov för nybyggnad av arbetsbodar samt Gäddas torp Inget Tanken 9 
anordnande av upplag, tidsbegränsat t o m 4:13 erinrande 
2024-07-15 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt Hässleholm Inget Rödhaken 14 
rivning av befintligt garage. 87:24 erinrande 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt Hässleholm Inget Blindknaggen 
rivningslov. 87:29 erinrande 13 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Läreda 436:16 Inget Hassel.kullen 

erinrande 5 
Bygglov för anordnande av plan. Lommarp Inget Lövdungen 7 

1:35 erinrande 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Torup 1:192 Inget Torup 1:118 

erinrande 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och Tvärskog 1:97 Inget D ommaren 2 
garage. erinrande 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (9 st) Hässleholm Erinrande Magasinet 1 

88:1 
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad Vanneberga Inget Vanneberga 
(sportall) 2:80 erinrande 7:44 
Bygglov för ändrad användning av Läreda 436:16 Inget Fabriken 2 
industribyggnad till samlingslokal, t o m 2026- erinrande 
05-10 
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Vittsjö 108:1 Inget Vittsjö 2:64 
teknikbyggnad och parkering. erinrande 
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (34 Hässleholm Inget Fältbageriet 1 
lgh), komplementbyggnader, parkering och 88:1 erinrande 
stödmurar. 
Bw2:lov för ändrad användning av garage till Hässlehohn Inget I-lagtornet 10 
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bageri med butik 87:9 erinrande 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Tvärskog 1 :97 Inget Sargen 11 

erinrande 
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 Bjärnum Inget Bjärnum 
lgh) 206:1 erinrande 1:269 
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Läreda 436:6 Inget Delfinen 3 

erinrande 
Förhandsbesked för nybyggnad av tre Röinge 34:l Inget Röinge 7:172 
enbostadshus. erinrande 
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad Kattfoten 1 Inget Röinge 42:1 
samt rivning. erinrande 
Bygglov för nybyggnad av Tormestorp Inget Knipan 1 
komplementbyggnad. 5:16 erinrande 
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Hästveda Inget Hästveda 
(garage/ verkstad) 14:91 erinrande 61:1 
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av Tyringe 129:1 Inget Bergeken 11 
en bostadshus erinrande 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Vinslöv 129:2 Inget Zebran 18 

erinrande 
Bygglov för uppsättning av befintligt lagertält. Hässleholm Inget Kuggen 15 

87:9 erinrande 
Marklov för trädfallning. Hässleholm Inget Kuggen 18 

87:9 erinrande 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Tormestorp Inget Tormestorp 

7:107 erinrande 57:6 

Beslutsfattare: 

~~~ 
Exploateringsingenjör 



vvvvv 
r.:--====: 

~ 
Hässleholms 

kommun 

1 (3) 
Datum 

2022-01-11 

DELEGATIONSPROTOKOLL angående Framställningar till och yttrande över remiss från 
byggnadsnämnden och lantmäterimyndigheten angående bygglov och fastighetsbildning enligt 
delegationsregler för TF. 

Ärende 
Söks på 

Kommunens Yttrande fastighet 
fastighet 

Förhandsbesked för Mala 6:206 Inget erinrande Mala 6:206 
nybyggnad av två 
stycken tvåbostadshus 
Förhandsbesked för Hyacinten 7 och 5 Inget erinrande Hyacinten 7 och 5 
nybyggnad av barn-
och ungdomsboende 
(LSS) 
Bygglov för Gäddastorp 4:13 Inget erinrande Fågelsången 12 
anordnande av 
parkeringsplatser, 
tillbyggnad a,· carport, 
altan och uppförande 
av mur. 
Bygglovför tillbyggnad Bjärnum 206: 1 Inget erinrande Bjärnum 1:130 
av enbostadshus samt 
rivningslov. 
Bygglov för nybyggnad Hässleholm 87:6 Erinrande Kandidaten 5 
av mur. 
Bygglov för garage. Tormestorp 5:16 Erinrande Pultrusk 1 
Bygglov för nybyggnad Tormestorp 7:107 Erinrande Tormestorp 6:77 
av enbostadshus och 
komplementbyggnad. 
Bygglov för Hässleholm 88:16 Inget erinrande Hässleholm 88:16 
anordnande av 
uppställningsplatser för 
husbilar samt marklov 
för fy ilning 
Bygglov för nybyggnad Sösdala 1:110 Inget erinrande Sösdala 80:6 
av flerbostadshus (14 
lgh) samt 
komplementbyggnader, 
mur, plank och 
parkering 
Bygglov för nybyggnad Hässleholm 87:14 Inget erinrande Kruthornet 5 
av 
komplementbyggnad. 
Nybyggnad av Hässleholm 87:14 Inget erinrande Haga 1 
komplementbyggnader 
och anläggande av 
parkeringsplatser. 
Bye:e:lov för tillbyggnad Del av Stoby S:5 Inget erinrande Stoby 41:17 
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av enbostadshus. 
Bygglov för ny Läreda 436:6 Inget erinrande Uranus 9 
takkonstruktion på 
enbostadshus samt 
rivning av del av 
komplementbyggnad 
och uterum. 
Bygglov för Fornbacken 1, Tnget erinrande Fornbacken 1, 2 
uppförande av Hässleholm 87:9 och Hässleholm 
stödmurar samt 87:9 
marklov för ändring av 
marknivåer. 
Bygglov för nybyggnad Emmaljunga 2:20 Inget erinrande E mmaljunga 36:2 
av 
komplementbyggnad 
Bygglov för nybyggnad Rö.inge 7:3 Inget erinrande Rö.inge 1:26 
av industribyggnad 
Bygglov för tillbyggnad Smältan 8 Inget erinrande G äddastorp 4:13 
av enbostadshus 
Bygglov för ändrad Tyringe 129:1 Inget erinrande Mosebacke 28 
användning av 
industribyggnad 
(padelbanor) samt 
ändring av fasad. 
Bygglov för tillbyggnad Vinslöv 129:2 Inget erinrande Dromedaren 15 
av enbostadshus och 
nybyggnad av garage 
samt rivning av 
befintligt. 
Bygglov för nybyggnad Hässleholm 87:6 Erinrande Kandidaten 5 
av mur. 
Bygglov för tillbyggnad Röinge 7:96 Inget erinrande Gråfibblan 5 
av enbostadshus 
(inglasat uterum) 
Bygglov för nybyggnad Tormestorp 5:16 Erinrande Tormestorp 5:1 6 
av fackverkstorn med 
tillhörande teknikbod 
Bygglov för nybyggnad Hässleholm 88:1 Inget erinrande Geparden 2 
av flerbostadshus (6 
lgh). 
Bygglov för Gäddas lorp 4:13 Inget erinrande Getabocken 4 
anordnande av 
parkeringsplatser samt 
marklov för 
sch aktning. 
T idsbegränsat bygglov Hässleholm 87:9 Inget erinrande H ässleholm 87:9 
t.o.m 2022-07-10 för och Fornbacken 2 
uppsättning av två 
skyltar 
Bygglov för ändrad Hästveda 1 :23 Inget erinrande Hästveda 1 :23 
användning från 



samlingslokal till 
förskola, tidsbegränsat 
t o m 2023-08-31 
Bygglov för nybyggnad Tormestorp 5:16 Inget erinrande Pultusk 3 

av 
komplementbyggnad 
(kallager), tidsbegränsat 
t o m 2031 -12-31 
Bygglov för nybyggnad Hässleholm 88:1 Erinrande Kommissarien 1 

av flerbostadshus, 
komplementbyggnad, 
stödmurar och 
parkerin2:splatser 
Bygglov för nybyggnad Hästveda 14:91 Erinrande Hästveda 14:91 

av skärmtak och 
förråd. 
Bygglov för nybyggnad Hässlehohn 88:1 Inget erinrande Limkokaren 16 

av radhus, 
komplementbyggnad, 
mur och plank. 
Bygglov för nybyggnad Hässleholm 88:1 Inget erinrande Oden 8 

av flerbostadshus. 

Exploateringsingenjör 



vvvvv 
i:---=-.-== 

* Hässleholms 
kommun 

1 (3) 
Datum 

2021-01-25 

D ELEGATIONSPROTOKOLL angående Framställningar till och yttrande över remiss från 
byggnadsnämnden och lantmäteri.myndigheten angående bygglov och fastighetsbildning enligt 
delegationsregler för TF. 

Arende Vår fastighet Yttrande 

Bygglov för ändrad Tormestorp 5:16 Inget erinrande 

användning av annan 
bw 2:nad (by 7) 
Bygglov för nybyggnad av Stoby 24:1 , Stoby 6:1 Inget erinrande 

industribyggnad samt 
uppförande av skylt 
Tids begränsat bygglov 2021- Fasanen 1, Fasanen 3, Fasanen Inget erinrande 

03-15 för nybyggnad av 4 och Hässleholm 87:14 (på 
arbetsbodar samt kommunens fastigheter) 
anordnande av upplag och 
parkeringsplats 
Bygglov för nybyggnad av Hässleholm 87:9 Inget erinrande 

transformatorstation-
/ nätstation 
Bygglov för nybyggnad av Stoby 6:1 Inget erinrande 

kisthus 
Bygglov för ändrad Läreda 436:16 Inget erinrande 

användning av 
industribyggnad till gym och 
kontor samt parkering, 
tidsbegränsat t o m 2025-06-
24 
Bygglov för uppställning av Hässleholm 88:1 (på Inget erinrande 

bodar, tidsbegränsat t o m kommunens fastighet) 
2021-10-01 
Bygglov för nybyggnad av Hässleholm 89:1 8 (på Inget erinrande 

pumpstation (avlopp) kommunens fastighet) 
(Hovdalavägen) 
Bygglov för nybyggnad av Hässleholm 89:1 8 (på Inget erinrande 

pumpstation (avlopp) kommunens fastighet) 

Förhandsbesked om Bjärnum 206:1 Inget erinrande 

nybyggnad av vikingaby 
(besöksverksamhet) 
Ansökan om att få avverka Tormestorp 5:16 Inget erinrande 

ett flertal träd, enligt 
detaljplanen ska ny 
bebyggelse anpassas till 
befintli2:a skogsdungar. 
Bygglov för tillbyggnad av Vinslöv 129:2 Inget erinrande 

enbostadshus. 
Förhandsbesked för Läreda 436:6 Yttrande 
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nybyggnad av enbostadshus. 
Bygglov för tillbyggnad av Vinslöv 129:2 Inget erinrande 
enbostadshus 
Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus 

Tormestorp 5:16 Inget erinrande 

Anmälan om att utöva Röinge 7:3(vår fastighet) Inget erinrande 
hagelsskytte på hagelbanorna 
på fastigheten Röinge 7:3 
Ansökan om bygglov för Hässleholm 88: 1 Inget erinrande. 
nybyggnad av 
flerbostadshus, 
komplementbyggnad, 
parkering samt mur/ plank. 
Bygglov för tillbyggnad av Läreda 436:6 Inget erinrande 
enbostadshus med uterum. 
Bygglov för uppförande av Hässleholm 88:1 Inget erinrande 
förrådsbyggnad för 
gymändamål, tidsbegränsat t 
o m 2020-10-04. 
Bygglov för anordnande av 
parkeringsplatser samt 

Hässleholm 88: 1 Inget erinrande 

marklov för schaktning, 
tidsbegränsat tom 20205-02-
18 (5 år). 
Bygglov för nybyggnad av Tyringe 129:1 Inget erinrande 
carport samt rivningslov för 
befintlig carport. 
Bygglov för nybyggnad av Ballingslöv 2:20 Inget erinrande 
flerbostadshus, 
komplementbyggnad, 
stödmur samt 
parkeringsplatser. 
Bygglov för nybyggnad av Vinslöv 129:2 Inget erinrande 
komplementbyggnad samt 
rivning av befintlig. 
Bygglov för tillbyggnad av Läreda 436:16 Inget erinrande 
en bostadshus. 
Bygglov för nybyggnad av Tormestorp 7:107 Inget erinrande 
enbostadshus och garage 
san1.t rivning av befintligt. 
Bygglov för tillbyggnad av Läreda 436:6 Inget erinrande 
djursjukhus samt rivning av 
befintlig entre. 
Bygglov för tillbyggnad av Tormestorp 5:6 Inget erinrande 
fritidshus. 
Bygglov för uppförande av Hästveda 14:91 (kommunens Inget erinrande 
skylt fastighet) 
Bygglov för nybyggnad av På Bjärnum 2:155 (kommunens Inget erinrande 
mobilmast och teknikbod. fastighet), Bjärnum 2:101 
Bygglov för nybyggnad av Garvaröd GA:1 (Tyringemölla Inget erinrande. 
fritidshus och 1:167) 



I komplementbyggnader. 

Beslutsfattare: 

Exploa teringsingen jör 



vvvvv ---=-~· 

* Hässleholms 
kommun 

1 (2) 
Datum 

2021-01-25 

D ELEGATIONSPROTOKOLL angående Framställningar till och yttrande över remiss från 
byggnadsnämnden och lantmäterimyndigheten angående bygglov och fastighetsbildning enligt 
delegationsregler för TF. 

Arende Vår fastighet Yttrande 

Bygglov för nybyggnad av skola, Grönängsskolan 2 Inget erinrande 
förskola, idrottshall, bullerplank (kommunens fastighet) 
samt rivningslov. 
Bygglov för tillbyggnad av Tormestorp 5:6 Inget erinrande 
enbostadshus. 
Bygglov för tillbyggnad av Tvärskog 1 :97 Inget erinrande 
enbostadshus (inglasat uterum). 
Bygglov för ändrad användning av Finja GA:14 (F.in ja 6:19) Inget erinrande 
komplementbyggnad 
Bygglov för tillbyggnad av Röinge 7:3 Inget erinrande 
enbostadshus. 
Bygglov för tillbyggnad av Tyringe 129:1 Inget erinrande 
enbostadshus (inglasat uterum) och 
nybyggnad av garage samt rivning av 
bef. 
Bygglov för tillbyggnad av Hässleholm 87:14 Inget erinrande 
enbostadshus (inglasat uterum). 
Bygglov för anordnande av Tottarp 1:30 (kommunens Inget erinrande 
parkeringsplatser. fastighet) 
Ansökan om förhandsbesked för Torup 1 :6 Inget erinrande 
nybyggnad av enbostadshus. 
Bygglov för nybyggnad av H ässleholm 88: 1 Inget erinrande 
flerbostadshus (23 lgh). 
Bygglov för tillbyggnad av Gäddastorp 4:13 Inget erinrande 
enbostadshus. 
Bygglov för tillbyggnad av Läreda 436:16 Inget erinrande 
enbostadshus, nytt fönster, rivning 
av befin tligt uterum och tre 
komplementbyggnader. 
Bygglov för tillbyggnad av Hässleholm 87:22 Inget erinrande 
industribyggnad 
(träningslokal/ förråd). 
Bygglov för nybyggnad av tvätthall Hässleholm 87:9 Inget erinrande 
samt uppförande av skylt. 
Bygglov för nybyggnad av Bjärnum 206:1 Inget erinrande 
flerbostadshus (12 lgh) och 
komplementbyQ"Qilader. 
Bygglov för uppsättning av skvlt. H ässleholm 87:22 Inget erinrande 

Bygglov för ändrad användning i Vannaröd 32:1 Inget erinrande 
annan byggnad, tidsbegränsat t o m 
2021-06-30. 
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Bygglov för nybyggnad av fritidshus. Vittsjö 108:1 Inget erinrande 
Bygglov för ändrad användning av Hässleholm 87:30 Inget erinrande 
enbostadshus till fotvård. 

Exploa teringsingen jör 



,,,,,,,,,, 

~ 1(2) 
Datum 

Hässleholms 
2021-01-13 

kommun 
DELEGATIONSPROTOKOLL angående Framställningar till och yttrande över remiss från 
byggnadsnämnden och lantmäterimyndigheten angående bygglov och fastighetsbildning enligt 
delegationsregler för TF 

Ärende Vår fastighet Yttrande 

Bygglov för tillbyggnad av H ässleholm 87:22 Inget erinrande 
(Padelhall) 
Bygglov för nybyggnad av Vanneberga 2:80 (vår) Inget erinrande 
nätstation samt rivning av 
nätstation. 
Bygglov för nybyggnad av Hässleholm 87:9 Inget erinrande 
fundament med 
nollpunktsutrustning 
Bygglov för tillbyggnad av Vittsjö 108:1 Inget erinrande 
enbostadshus (inglasat 
uterum) 
Området omfattas inte av Vanneberga 1 :26 Inget erinrande 
detaljplan. 
Tillbyggnad av flerbostadshus Gäddastorp 4:13 Inget erinrande 
(inglasning av balkonger) 
Byggnad som ska inrymma 2- Hässleholm 88:23 Yttrande 
3 hästboxar 
Bygglov för uppställning av Finja 35:1 Inget erinrande 
container innehållande en 
mindre livsmedelsaffär, 
tidsbegränsat 
Bygglov för tillbyggnad av Tyringe 129:1 Inget erinrande 
enbostadshus 
Bygglov för fasadändring och Hässleholm 87:14 Inget erinrande 
ändrad användning av 
flerbostadshus. 
Bygglov för tillbyggnad av Vanneberga 1 :26 Inget erinrande 
en bostadshus 
Begäran om yttrande avseende Hässleholm 87:14 Yttrande 
uppförande av stödmur i 
gräns. 
Bygglov nybyggnad av Hässleholm 88:1 Inget erinrande 
flerbostadshus samt rivning av 
miljöhus. 
Bygglov för nybyggnad av Hässleholm 88:1 Yttrande 
kontorsbyggnad och 
fasadskyltar 
Bygglov för nybyggnad av Sösdala 1:110 Inget erinrande 
flerbostadshus (7 lgh) 
Bygglov för nybyggnad av Hässleholm 88:1 Inget erinrande 
kontorsbyggnad (moduler), 

Postadress: Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen , 281 80 Hässleholm Besöksadress: Bokebergsgatan 5 
Telefon: 0451-26 70 00 E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 
Webb: www.hassleholm.se 



tidsbegränsat tom 21-03-02 
Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. 
Bygglov för nybyggnad av 
flerfamiljshus (38 lgh), 
komplementbyggnad och 
parkering 
Bygglov för ändrad 
användning av gruppbostad 
till vårdcentral och förskola 
Bygglov för nybyggnad av 
tvåbostadshus. 
Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 
och komplementbv2"1rnad. 
Bygglov för tillbyggnad av 
uteservering (Stadshotellet) 
Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus ( 43 lgh) 
Bygglov för nybyggnad av 
transformator-/ nätstation 
Anlägga en avloppsanläggning 
som ska rena spillvatten 
Bygglov för nybyggnad av 
affärsby2:2:nad (Biltema) 
Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och två 
komplementbyggnader 

Beslutsfattare: 

/~//___$ 
l(r~~on~ 

Exploateringsingenjör 

Läreda 436:16 Inget erinrande 

Gäddastorp 4:13 Yttrande 

Hästveda 14:91 (vår fastighet) Inget erinrande 

Bjärnum 206:1 Inget erinrande 

Tormestorp 7:107 Inget erinrande 

Hässleholm 87:6 (vår Yttrande 
fastighet) 
Stoby 41:22 Yttrande 

Hässleholm 87:9 (vår) Inget erinrande 

Ballingslöv 78:1 Inget erinrande 

Hässleholm 87:9, Läreda 436:6 Inget erinrande 

Bjärnu, 206:1 Inget erinrande 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2021-12-07 TF 2021/602 

      

  
Handläggare 
 Sara Pradon 
Tekniska förvaltningen 
 
sara.pradon@hassleholm.se 
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Delegationsprotokoll December 2021 
  

Delegationsprotokoll avseende bostadsanpassningsbidrag enligt delegationsregler 
för TF december 2021. 

DIARIENUMMER BIDRAGSBELOPP 

TF 2021/522 15 513 kr 

TF 2021/619 5 036 kr 

TF 2020/513 27 000 kr 

  

 

 

Tekniska förvaltningen 

Sara Pradon 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag   

  

Hässleholms 
kommun 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-01-31 TF 2022/16 

      

  
Handläggare 
Sara Pradon    
Tekniska förvaltningen 
 
sara.pradon@hassleholm.se 
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Delegationsprotokoll Januari 2022 
  

Delegationsprotokoll avseende bostadsanpassningsbidrag enligt delegationsregler 
för TF januari 2022. 

DIARIENUMMER BIDRAGSBELOPP 

TF 2021/246 0 kr, Avskrivit 

TF 2021/239 0 kr, Avskrivit 

TF 2022/26 13 871 kr 

TF 2022/27 3 678 kr  

  

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Sara Pradon 

    

Hässleholms 
kommun 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum  
2022-02-17  

 Tekniska nämnden 
Handläggare 
Nämndsekreterare Annika Johansson 
Tekniska förvaltningen 
Administration/stab 
0451-26 83 04 
annika.a.johansson@hassleholm.se 
 

 
 

 

Tekniska förvaltningen / Administration/stab 
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Övriga anmälningar 
Beslut 
 
Tekniska nämnden har tagit del av följande och informationen läggs med 
godkännande till handlingarna.  

 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen 

Dnr: KLF 2020/1136 - Effektivisering av kommunens lokalbestånd - framtagning 
av ett nytt åtgärdsprogram 

Dnr: KLF 2021/815 - Revidering av riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms 
kommun 

Dnr: KLF 2021/548 - Förvärv av Hässleholm Björksäter 4 med mera 

Dnr: KLF 2021/468 - Fastställande av priser för tomter för småhus i Tormestorp, 
Tyringe och Vinslöv 

Dnr: KLF 2021/634 - Fastställande av försäljningspris för kommunal 
industrimark 

Dnr: KLF 2021n22 - Nyteckning av lokalhyresavtal på Norra Station 

Dnr: KLF 2020/219 - Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 2022 – 
2026 

Dnr: KLF 2021/721 - Kapacitetsutredningar för samtliga kommunens lokaler 
som verksamheten nyttjar 

Dnr: KLF 2021/789 - Uppföljning av handlingsprogram för näringsliv och 
föreningsliv i Hässleholms kommun med anledning av Coronavirusets effekter 
under 2020-2021 

Hässleholms 
kommun 



 2(2) 
 

 
 

Dnr: KLF 2020/672 - Utredning om möjligheten att integrera cyklar och elcyklar i 
den kommungemensamma fordonsenheten 

Dnr: M-2021-2904 - Hässleholm 87:9 Fastställande av riskklass för fastigheten 
 
Dnr: M-2022-404 - Fornbacken 1 Underrättelse om påträffad förorening Beslut 
om att inte kräva åtgärder 
 
Dnr: BN 2015-001004 - VITTSJÖ 108:1 Detaljplan för del av Vittsjö 108:1 m.fl. 
(Badvägen) 
Dnr: KLF 2021/462 - Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
 
M-2021-3310 - Hässleholm 87:9 Inventering av PCB i byggnader Föreläggande 
om försiktighetsmått vid PCB-sanering av Byggnad B 
 
M-2022-457 - Fridhem 8 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
 
M-2022-523 - Läreda 436:21 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
 
M-2022-491 - Vanneberga 7:44 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
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