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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Häs leholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 27 

lnformationsärende 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson informerar om: 

Pågående arbete i krisledningsgruppen, för tekniska förvaltningen ingår bl. a 
inventering av skyddsrum, genomgång av livsmedelsförsörjning och 
elförsörjning. 

Nyanställda på tekniska förvaltningen, HR-specialist Ake Petersson och 
belysningsplanerare Emilia Petersson. 

Nya förskolan Alma är slutbesiktad och inflyttning av verksamhet sker 
under maj månad. 

Ett extra nämndssammanträde kan komma att hållas med kort varsel med 
anledning av köpeavtal för äldreboende Björksäter. 

Tekniska nämnden 

Justering Il Utdraget bestyrkes 

5 (19) 



H--ss holms 
ommun 

Tekniska nämnden 

§ 28 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson ger kort information kring ekonomi och 
nämner bl. a dem höga prishöjningama i samhället och hur det påverkar 
förvaltningen och kommunen. 

Tekniska nämnden 

Justering lv f(I' Utdraget bestyrk.es 
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S MMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H ·· ssleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 29 

Åtgärder för budget i balans 
Dnr: TF 2022/247 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna tekniska förvaltningens åtgärdsförslag för att få en budget i 
balans 2022, enligt nedan, och lämna dem till kommunstyrelsen. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att oförutsägbara kostnader för sanering hanteras 
genom att kompensera nämnden för kostnader motsvarande 3 mnkr. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ledamöter från Socialdemokraterna och Folkets väl avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Vid ekonomiuppföljningen per den 28 februari prognostiserade tekniska nämnden 
ett underskott för helåret på 3 mnkr. Enligt riktlinjer för ekonomisk uppföljning ska 
nämnder som uppvisar prognosunderskott besluta om förslag på åtgärder för en 
budget i balans och redovisa dem till kommunstyrelsen. 

Det prognosticerade underskottet om 3 mnkr härrörs till det pågående 
investeringsprojektet; omf?yggnation och renovering av Hässleholms tekniska skola (HTS). I 
samband med arbetet har PCB påvisat i fogmassor mellan stomme och 
utfackningsvägg. Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m samt SFS 2010:963 
skulle fastighetsägaren efter inventering ha avlägsnat PCB i byggnader senast år 
2013. Dock kan förekomst, i förekommande fall, vara svårt att identifiera varför det 
kan upptäckas först i samband med rivning och renovering. När och om det 
upptäcks ska det emellertid avlägsnas. 

Enligt kommunens ekonomikontor ska kostnader för sanering hanteras som en 
driftskostnad och bokföras den period de uppkommer. Således beräknas 
kostnaderna för en sanering påverka nämndens resultat. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Häs I holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Förvaltningen har inga synpunkter på hur det ska redovisas eller bokföras. Däremot 
ställer man sig frågandes till hur oförutsägbara risker hanteras. I fall då en 
saneringskostnad varit känd hade kostnaden för dessa äskats i förväg, för att 
genomföras mot en beräknad budget. I den bästa av världar skulle förvaltningen i 
förväg känna till alla risker. Tyvärr är det väldigt svårt, om inte omöjligt att ha full 
kännedom om. Därför förekommer alltid risker i nämndens verksamhet. 

I investeringsprojekt tas hänsyn för osäkerhet genom så kallade äta-påslag. Påslaget, 
som utgörs av en uppskattad procentuell andel inom investerings budgeten, varierar 
från projekt till projekt beroende på ärendets komplexitet och storlek. Historiskt har 
oförutsägbara kostnader för sanering även hanterats härigenom. Framöver blir det 
nödvändigt att försöka uppskatta risken för oförutsägbara händelser som påverkar 
en drift- respektive en investeringsbudget. Förslagsvis bör en miljöriskbedömning 
genomföras redan i förstudieskedet i lokalförsörjningsarbetet för att hanteras och 
presenteras i kommunens lokalförsörjningsbudgeten. Eftersom detta inte gjorts 
tidigare existerar troligen flera beslutade och pågående investeringsprojekt där 
motsvarande problematik kan förekomma. 

Utöver lokalförsörjningsprojekten behöver förvaltningen på motsvarande sätt även 
äska en driftskostnads budget för risker förenade till reinvesteringar samt för 
oförutsägbara miljörisker som vi inte känner till, exempelvis vid föroreningar i 
mark. Träffsäkerheten i en sådan bedömning kommer emellertid att bli dålig. Att 
tekniska nämnden sedan skulle råda över en sådan osäker budget vore förmodligen 
inte helt lämpligt. I stället borde det kanske finnas en vinst i att ha en gemensam 
riskbudget inom kommunen, som hanteras centralt. 

Omfattningen och kostnaden för en sanering blir oftast känd först efter att en 
noggrann utredning genomförts. Här beaktas svar från prover och analyser, mätning 
och kvantifiering samt val av saneringsmetod. Först då vet man mer om 
kostnadsbilden. En budget för genomförande borde förslagsvis hanteras via ett 
separat ärende mot en central riskbudget. 

För att hantera kostnaden för sanering av PCB i projektet renovering och ombyggnation 
av HTS föreslås därför i första hand att det kompenseras genom utökat anslag. 

Förslag på besparingar 

Tekniska nämndens verksamhetsområde inbegriper ett ansvar där budget till stor 
del utgörs av en så kallad "nollbudget". Förvaltningen genomför åtgärder utifrån en 
beräknad budget som sedan påförs aktuell verksamhetsnämnd. Som exempel kan 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Tekniska nämnden 

nämnas lokalkostnadsbudgeten och lokalvårdsbudgeten. En besparing leder därför 
till minskad kostnad för nyttjande verksamhetsnämnd. Verksamhetsnämnden får 
däremot inte ta del av överskottet. Utan ett eventuellt överskott tillförs 
finansförvaltningen centralt. Vid en besparing får verksamhetsnämnden istället en 
minskad och försämrad standard, vilket de får "betala" mindre för. 
Besparingspotentialen här är ytterst begränsad då uppdraget vilar på lagstadgade 
riktlinjer och regler. Exempelvis temperatur i byggnader, ventilationskontroll, 
besiktning av installationer, hälsosam inomhusmiljö, sophantering, val av drivmedel 
etc. 

Andra teoretiskt möjliga, men praktiskt otänkbara alternativ vore att stänga 
fritidsanläggningar. D et skulle generera en minskad kostnad för värme, vatten och 
tillsyn. Däremot blir effekten för föreningslivet mycket kännbar. Även att stänga ner 
kontorsbyggnader och hänvisa hyresgästen till hemarbete är möjligt, men påverkar 
sannolikt arbetsplatsens resultat. 

En stor del av förvaltningens "ramanslagsbudget" återfinns inom verksamheten för 
gata, park och trafik. Eftersom nämndens uppdrag planeras i förväg finns redan 
befintliga avtal med upphandlade leverantörer. Att bryta dessa kan i förekommande 
fall leda till straffavgifter, vilket helt motverkar syftet med en besparing. Även inköp 
av material görs många gånger tidigt under ett år, exempelvis sommarblommor, 
gödsel mm. Därför finns en svårighet i att hitta snabba besparingar under 
innevarande år. 

Den kostnad som utgör den i särklass största budgetposten inom förvaltningen är 
löner. För att få en effekt under innevarande år behöver personal därför varslas 
tidigt. Men att varsla personal, eller införa vikariestopp är känsligt då förvaltningen 
samtidigt driver arbetsmarknadsprojekt för en renare kommun. Redan idag finns 
synpunkter på hur kommunens utemiljö hanteras. En besparing här skulle därför 
försämra kvaliten ytterligare. 

Andra möjliga men kontroversiella besparingar vore; 

att minska gatubelysning. Det påverkar dock trafiksäkerhet och minskar 
trygghets känslan. 

att slopa bidrag för strand- och vattenvård, vilket försämrar sjöar och 
vattendrag. 

att ianspråkta ackumulerad budget för garantiåterställning efter grävning i 
kommunal mark. Istället för att återställa enligt praxis får återställande ske 
temporärt med enkel uppfyllnad, för att ordnas när budget medges. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H-·s eholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Givet det ovan beskrivna föreslår därför förvaltningen att nämnden kompenseras 
för saneringskostnader motsvarande 3 mnkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-19, § 50, följande: 

1. Föreslå tekniska nämnden besluta att godkänna tekniska förvaltningens 
åtgärdsförslag för att få en budget i balans 2022, enligt nedan, och lämna 
dem till kommunstyrelsen. 

2. Förslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att oförutsägbara 
kostnader för sanering hanteras genom att kompensera nämnden för 
kostnader motsvarande 3 mnkr. 

Sänt till: 
Ekonomikontoret, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAlvTh,lANTRt\DESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Hässl holms 
komm n 

Tekniska nämnden 

§ 30 

Införande av taxor för upplåtelse av kommunal allmän 
plats för telemaster o dylikt 
Dnr: TF 2022/244 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

Godkänna bifogat förslag på taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats 
för uppförande av telemaster och dylikt. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar att meningen "Men huruvida man har jämfört med fler 
kommuner vet inte vi" stryks i beskrivning av ärendet, då tekniska förvaltningen nu 
har jämfört med andra kommuner och redovisat detta för nämnden. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. Han 
ställer därefter liggande förslag med Ernst Herslow (FV) ändringsyrkande under 
proposition och finner även det bifallet. 

Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag med 
ändringsyrkandet. 

Beskrivning av ärendet 

Då Hässleholms kommun får in förfrågningar om placering av telemaster och 
liknande på mark för allmänt ändamål, har behovet av införande av taxor för 
upplåtelse av kommunal allmän plats för detta uppkommit. Ett förslag på taxor för 
uppförande av telemaster och dylikt har därför tagits fram, se bilaga. 
Tre frågor/påpekanden har kommit upp i samband med hanteringen av detta 
ärende, dessa tas upp nedan. 

Tekniska nämnden 

Justering jl/l Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H ·· ssleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Påverkas infrastrukturavtalet med Eon? 

Under förutsättning att frågan avser markavtalet som ger Eon rätt att förlägga 
kablar i mark så finns ingen påverkan. Det är inte något som kräver tillstånd enligt 
ordningslagen och taxan påverkar därför inte gällande avtal. Dock kan polistillstånd 
krävas för tillfällig uppställning av t.ex. bod eller container under ett ledningsarbete. 
Om sådant tillstånd meddelas utgår avgift för den delen. Men detta är inget nytt. 

Jämförelse ska ske med andra kommuner 

Taxan är hämtad från Malmö men har sänkts så vi ligger under deras nivå. 

Vilka konsekvenser blir det för fiberbolaget? 

Ingen påverkan. Fiberbolaget behandlas på samma sätt som Eon. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-19, § 5 7, följande: 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att 

Godkänna bifogat förslag på taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats 
för uppförande av telemaster och dylikt 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering ;1/l Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Omedelbart justerad i separat protokoll 

Tekniska nämnden 

Justering er Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H--s eholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 32 

Yttrande motion - Ta bort de ekologiska produkterna i 
kommunen 
Dnr: TF 2022/250 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullinäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Reservationer 
Ledamöter från Sverigedemokraterna och Folkets väl reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Simon Berneblad (KD), Benny Petersson (S), Agne Nilsson (C) yrkar bifall till 
liggande förslag. 
Ernst Herslow (FV) Ken Andersson Breisch (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion 2022-01-31 om att ta bort de 
ekologiska produkterna i kommunen enligt följande: 
Sverigedemokraterna tycker det är väldigt viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och 
företag. Här vill vi göra en omställning som även kommer gynna miljön. Vi satsar 
på att byta ut alla ekologiska produkter som kommunen köper in till att i stället 
köpa in lokalt producerade produkter i den mån som det är möjligt. Detta kommer 
göra en besparing för kommunen samtidigt som man sparar miljön genom 
minskade transporter. Det finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska produkter, 
inte minst ur miljösynpunkt. Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis lägre 
volymer totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom svensk 
livsmedelsproduktion generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad 
import ökad miljöbelastning globalt sett. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H·· si holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Källor: Riksdagens utredningstjänst "Rapport från utredningstjänsten ekologiska 
varor, 
Dnr: 2019:21" Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent 
vid avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, 
Chalmers University ofTechnology 

Sverigedemokraterna yrkar därför: · 
Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att 
upphandla och köpa in ekologiska produkter. 

Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 

Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 

Yttrande 
SD har inkommit med en motion om att k mmunfullmäktige beslutar att 
Hässleholms kommun slutar att upphandla och köpa in ekologiska produkter, att 
ekologiska produkter som produceras i Hässleholms kommun får upphandlas under 
en respittid på 3 år från taget beslut och att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 
I den nationella livsmedelsstrategin finns regeringens handlingsplan "En 
livsmedelsstrategi för Sverige, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet" 
(Regeringens proposition 2016/17:104). Målsättningen är att inköp från offentlig 
sektor ska uppgå till 60 procent ekologiska produkter år 2030, detta för att ge en 
inriktning/incitament till ekologiskt jordbruk i Sverige. Denna strategi följer 
Hässleholms kommun. Under 2021 var 37 procent av livsmedelsinköpen i 
Hässleholms kommun ekologiska. 
Livsmedelsinköpen i Hässleholms kommun styrs genom upphandling som sker vart 
fjärde år och i samarbete med flera närliggande kommuner. Anledningen är att 
livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven. I detta samarbete 
har vi varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade varor. I 
nuvarande avtal är näst intill samtliga inköp av mejeri, kött, ägg samt potatis och 
grönsaker under säsong svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal 
producent. 
Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Tekniska nämnden 

om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud. Ett av dessa grepp har varit att för 
vissa produl-rgruppet ställa ekologiska krav. 

Den ekologiska produktionen ska sträva efter att: 

• skydda miljön och klimatet 

• bevara markens bördighet på lång sikt 

• minska mängden skadliga ämnen i miljön 

• upprätthålla höga standarder för djurvälfärd 

• respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov 

• främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU :s 
olika medlemsländer 

• bevara sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade 

• utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska jordbrukets 
specifika behov och mål 

• bidra till en hög grad av biologisk mångfald 

• främja utvecklingen av ekologisk växtförädling för att göra det mer lönsamt 
att odla ekologiskt. 

Källa: https: //iordbruksverket. se /jordbruket-miljon-och-klimatet/ ekol gisk
produk:cion 

Slutsats 
Detta sammantaget innebär att om vi skulle sluta köpa ekologiska livsmedel går vi 
ifrån den nationella livsmedelsstrategin. Som offentlig aktör är det juridiskt sett inte 
möjligt att ställa krav på ursprunget och därmed att de varken kan vara lokala eller 
svenska producenter. Dock används olika grepp för att ge svenska och lokala 
företag goda förutsättningar att lämna anbud, vilket Hässleholms kommun 
fortsättningsvis kan göra. Därav föreslås avslag av motionen. 

Tekniska nämnden 
/ 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H'' si holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-19, § 58, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering //7 Utdraget bestyrkes 
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H .. s leholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 33 

. AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2022/141-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll Mars 2022 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 34 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2022/292-1 
Tekniska förvaltningen - Protokollsutdrag för kännedom april 2022 

Tekniska nämnden 

Justering <Y Utdraget bestyrkes 
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