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SAMI:vf.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 36

Andring av föredragningslistan 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att uppdatera föredragningslistan på så 
sätt att det vid sammanträdets öppnande väckta initiativärende från 
Sverigedemokraterna om "Förläng förskolan Gäddans kontrakt" läggs till 
dagordningen och behandlas som ärende 12. 

Anmälan om delegationsbeslut tas upp som ärende 13 och övriga anmälningar som 
ärende 14. 

Ingrid Nyman (S) önskar ställa frågor gällande Hantverksgården i Hästveda samt 
om Luhrsjön. Dessa tas upp under ärende 14, övriga anmälningar. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA:MMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 37 

lnformationsärende 

Ordförande hälsar Torgny Holmberg (SD) välkommen som ny ersättare i tekniska 
nämnden. 

Trafikplanerare Andre Olbers och avdelningschef planavdelningen Marie N ilsson 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ger en presentation och svarar på frågor 
kring Trafikplanen. 

Projektledare Maria Helmersson och avdelningschef serviceavdelningen Ann-Louise 
Luttren informerar om den nya samlade måltidorgan.isationen som planeras till 
2022. 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 38 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson informerar om uppföljning drift och 
investering. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 39 

Åtgärder för budget i balans 
Dnr: TF 2021/144 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens åtgärdsförslag för 
en budget i balans 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Folkets väl och Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med tekniska förvaltningens ekonomiuppföljning per den sista februari 
2021, prognostiseras ett underskott om 4,4 mnkr för helåret 2021. Prognosen är 
lagd med den information vi har idag, vilket mycket väl kan ändras under det 
resterande året. I flera fall har prognoserna varit medvetet försiktiga medan det i 
andra fall varit mycket svåra att ens göra. Därför finns en fortsatt osäkerhet kring 
årets budget. Underskottet tillskrivs främst oförutsägbara händelser inom 
verksamheten för gata-park. 

Förslag på åtgärder för budget i balans 

Snö- och halkbekämpning, ärende om uMkat anslag på 2,5 mnkr 

Med anledning av en sträng vinter under början av året har budget för snö- och 
halkbekämpning redan överskridits med motsvarande 300 tkr. Därmed saknas 
medel för både vinterberedskap och snö- och halkbekämpning för eventuella 
insatser under november och december. 

Variansen av antal vinterdagar och dagar med snötäcke är mycket stor i södra 
Sverige. Vintern 2009-10 uppmättes ca 100 dagar med snötäcke medan vintern 
2019- 20 hade ca 10 dagar. Därför är det svårt eller rent av omöjligt att i förväg 
fastställa en korrekt budget. Förvaltningens budget för snö- och halkbekämpning 
motsvarar ca 20 snödagar vilket vid stränga vintrar inte är tillräcklig. För denna typ 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

av icke prognosbara händelser bör kommunen undersöka möjligheten att hantera 
avvikelsen genom avsättning och uttag ur en resultatutjämningsreserv. 

Förslag om att inte sköta snö- och halkbekämpning under november och december 
anses inte vara relevant, ej heller besparing inom övriga verksamheter som 
nedsläckning av belysning, minskad strand- och vattenvård eller övrig gatudrift med 
sopning och klippning. Därför föreslås att budget för snö- och halkbekämpning 
hanteras med utökat anslag om 2,5 mnkr. 

Sanering Stolry 6:1, ärende om utijkat anslagpå 0,8 mnkr 

Tekniska förvaltningen har från miljökontoret fått föreläggande om att åtgärda 
föroreningar vid den gamla tippen i Stoby, på fastigheten Stoby 6:1. Kostnaden för 
åtgärderna beräknas preliminärt till 800 tkr. Budget för sanering av mark och 
fastigheter saknas inom förvaltningen och hanteras därför löpande via äskande. 
Eftersom åtgärden inte varit känd och inte avsatts i förvaltningens budget föreslås 
äskande om utökat anslag. Även inom detta område är det svårt att i förväg 
prognostisera lämpligt budgetbehov, eftersom det styrs av antal ärende och av dess 
olika omfattning. I likhet med budget för snö- och halkbekämpning bör kommunen 
undersöka möjligheten till en budget där avvikelse hanteras genom avsättning eller 
uttag ur en resultatutjämningsreserv. Även här anses inte neddragningar inom övrig 
verksamhet som lämplig. 

Övrigt underskott 1, 1 mnkr, inga åtgärder 

Redan i samband med årets budget beslutade förvaltningen om omfördelning och 
besparingar eftersom verksamheterna för såväl gatubelysning som parkering drogs 
med underskott. Situationen är alltjämt ansträngd för dessa verksamheter och 
ytterligare utrymmet för besparing är mycket begränsad. Effekten av en besparing 
skulle därför bli kännbar avseende minskad välfärd. 

Förvaltningen befinner sig alltjämt tidigt i budgetåret och ytterligare förändringar i 
budgeten är sannolika. Visst glapp i återbesättning av tjänster kan innebära ett 
mindre överskott även minskat felavhjälpande underhåll i fastigheter med anledning 
av lägre brukande tack vara covid-19 kan vara en annan. Därför föreslås inga 
drastiska neddragningar i samband med februariprognosen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Preliminärt behov av utökat anslag uppgår till 3,3 mnkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

8 (20) 



Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-13, § 59, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att godkänna tekniska förvaltningens 
åtgärdsförslag för en budget i balans 2021. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SArv1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§40 

Remiss på förslag till trafikplan 
Dnr: TF 2021/145 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

- Anta förslag till trafikplan i sin helhet med reservation för rimligheten i 
tidplanen, den fysiska åtgärdslistan samt de ekonomiska konsekvenserna. 

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

Yrkande 
Ken Andersson Breisch gör ett tilläggsyrkande om att "behålla beslutade bashastigheter i 
kommunen, 30, 50, 70 km/ timmen". 
Benny Petersson (S) yrkar att besluta enligt tekniska förvaltningens ursprungliga 
förslag till beslut att: 

Anta förslag till trafikplan i sin helhet med reservation för rimligheten i 
tidplanen och den fysiska åtgärdslistan 
Avsätta budget på 7 50 000 kr per år för att utreda föreslagna frågor 
Avsätta budget på 2 000 000 kr per år för fysiska åtgärder enligt åtgärdsplan 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Benny Petersson (S) yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 
Votering begärs. 
Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för liggande förslag och nej-röst för 
Benny Petersson (S) förslag. 
6 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 1 avstår att delta. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Följande röstar ja: Torgny Holmberg (SD), Thomas Haraldsson (L), Simon 
Berneblad (KD), Ken Andersson Breisch (SD), Patrik Persson (SD), Torsten 
Nilsson (M) 
Följande röstar nej: Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Agne 
Nilsson (C) 
Följande avstår att delta: Ernst Herslow (FV) 

Ordförande ställer sen Ken Andersson Breisch (SD) tilläggsyrkande under 
proposition och finner det avslaget. 
Votering begärs. 
Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för att avslå och nej-röst för att bifalla. 
7 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 1 avstår att delta. 

Följande röstar ja: Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad 
(KD), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Agne Nilsson (C), Torsten Nilsson (M) 
Följande röstar nej: Torgny Holmberg (SD), Ken Andersson Breisch (SD), Patrik 
Persson (SD) 
Följande avstår att delta: Ernst Herslow (FV) 

Ordförande finner därmed att tekniska nämnden har beslutat enligt liggande förslag 
till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Ett nytt förslag till Trafikplan för Hässleholms stad är ute på remiss mellan den 25 
mars till den 17 maj 2021. Trafikplanen för Hässlehohns stad var på remiss första 
gången våren 2017. Därefter antogs trafikplanen i december 2018 och upphävdes i 
januari 2019. 

Syftet med remissen är att ge möjlighet till insyn och påverkan för att förbättra 
beslutsunderlaget inför antagandet. Trafikplan Hässleholms stad, remissversion 2 
T rafikplanen berör endast Hässleholms stad och syftar till att konkretisera 
Trafikstrategier 2030, det strategiska dokumentet som antogs i september 2017. I 
Trafikplanen förslås åtgärder på övergripande nivå och per trafikslag på karta. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMtvlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-13, § 63, följande: 

Tekniskas nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden besluta att: 
Anta förslag till trafikplan i sin helhet med reservation för rimligheten i 
tidplanen, den fysiska åtgärdslistan samt de ekonomiska konsekvenserna. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 41 

Motion om anpassa hastighetsgränser 
Dnr: TF 2021/121 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå motionen. 

Yrkande 
Ken Andersson Breisch (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 
Benny Petersson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

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

Beskrivning av ärendet 

Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907 då högsta tillåtna hastighet i 
tätort sattes till 15 km/ timme under dagtid och 10 km/ timme efter solens nedgång. 
Sedan dess har olika höjningar och sänkningar av hastighetsgränser skett. 

Den senaste ändringen kom år 2008. E tt nytt system med hastighetsgränser i steg 
om 10 km/ timme, från 30 km/ timme och upp till 120 km/ timme. Tanken var att 
möjliggöra hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard för 
att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikmiljön. 

Sedan dess har kommuner i Skåne, och många i hela landet, gjort en översyn och 
anpassat hastighetsgränserna till det nya systemet. I allt högre grad infördes jämna 
steg, främst 40 km/ timme och 60 km/ timme. 

Ar 2015 tog tekniska förvaltningen, på uppdrag från tekniska nämnden, fram ett 
förslag på anpassning av hastighetsgränser för Hässleholms stad som skickades på 
remiss. Därefter skulle övriga tätorter i kommunen ses över. Sedan förslaget om ny 
hastighetsklassificering har frågan legat på is. Förslaget har tagits upp ett antal 
gånger med tekniska nämndens arbetsutskott och tekniska nämnden men inget 
beslut om att införa och implementera den nya hastighetsklassificeringen med 
gränserna 40 respektive 60 km/ timme eller att behålla befintligt system. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-13, § 62, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden att avslå 
motionen. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAtvIMAN11lÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§42 

Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar 
Dnr: TF 2021/175 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Anta bilagan Förslag Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar. 

Jäv 
Ernst Herslow (FV) anmäler jäv. Andreas Novotny (M) går in som ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Bestämmelserna för kommunalt bidrag till enskilda vägar är föråldrad och gör det 
svårt för kommunen att ställa krav och kontrollera att väger uppfyller en viss 
standard. Genom att uppdatera ansökningsprocessen samt bidragsmottagarnas 
åliggande höjs standarden på det kommunala vägnätet och kommunens arbete 
underlättas och effektiviseras. 

Ärendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -04-27, § 74, följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta att: 
anta bilagan Förslag Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§43 

Yttrande över KLF fiberenhetens framställan om 
ändring av reglemente för TN 
Dnr: TF 2021 /136 

Beslut 

Tekniska nämnden har inga synpunkter på K ommunledningsförvaltningen, 
fiberenhetens förslag om att reglementet ändras från tekniska nämnden till 
kommunlednings förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen, Fiberenheten har gjort en framställan om ändring 
av reglemente för tekniska nämnden enligt följande: 

1. Att teckningsrätt och hantering av markupplåtelseavtal för fiber flyttas till 
KLF /Fiberavdelning. 

2. Att förvaltning och ägande för fiberledningar och tillhörande anordningar 
flyttas till KLF /Fiberavdelning. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-13, § 65, följande: 

Tekniska nämnden har inga synpunkter på Kommunlednings förvaltningen, 
fiberenhetens förslag om att reglementet ändras från tekniska nämnden till 
kommunlednings förvaltningen. 

Sänt till: 
Magnus G jerstad, kommunledningsförvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§44 

SAMMANTR.ADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -04-29 

Val av representant i Brottsförebyggande rådet 
Dnr: TF 20201721 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna Torsten N ilsson (Nl) som representant 
i BRÅ, Brottförebyggande rådet mandatperioden ut. 

Yrkande 
T homas Haraldsson (L), Ken Andersson Breisch (SD ), Benny Petersson (S), Agne 
N ilsson (C), Ernst Herslow yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

T ekniska nämnden ska välja en representant till Brottförebyggande rådet. Förslag på 
representant kommer att lämnas på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 
2021 -04-27. Valet gäller till mandatperiodens slut 2022-12-31. 

T orsten Nilsson (M) föreslogs som representant. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-27, § 73, följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta godkänna Torsten Nilsson (Nl) som representan t 
i BRÅ, Brottförebyggande rådet mandatperioden ut. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§45 

SA1vHvfANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Initiativärende - Förläng förskolan Gäddans kontrakt 
Dnr: TF 2021/189 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lämna ärendet till förvaltningen för beredning. 

Yrkande 
Torsten Nilsson (1VI) yrkar att ärende överlämnas till förvaltningen för beredning. 
Ken Andersson Breisch (SD) yrkar att tekniska nämnden förlänger avtalet på 
"Förskolan Gäddan" med barn- och utbildningsnämnden till dess att de nya 

förskoleenheterna är fardiga för inflyttning. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska remitteras för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna väcker under sammanträdet ett initiativärende där dem 
föreslår tekniska nämnden följande: 

Att tekniska nämnden förlänger avtalet på "Förskolan Gäddan" med barn
och utbildningsnämnden till dess att de nya förskoleenheterna är färdiga för 

inflyttning. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Initiativärende  

”Förläng förskolan Gäddans kontrakt” 

 Tekniska nämnden 2021-04-29 

Sverigedemokraterna har hela tiden varit positiva till den rockad som de 
nybyggda förskoleenheterna kommer göra i kommunen. Dock har vi sett det 
som en självklarhet att barngrupperna ska flyttas efter hand, efter att de nya 
förskolorna blivit färdiga. En annan självklarhet för oss är att de befintliga 
barngrupperna i största möjliga mån ska få lov att fortsätta vara tillsammans 
med samma barn och pedagoger som tidigare. 

När det nu kommer fram att barnen på Gäddans förskola ska behöva flytta 
redan 2021 innan de nya förskolorna är färdiga undrar vi lite hur man tänker. 
Inte nog med att barnen ska behöva skolas om till nya förskolor och splittras, 
man ska sedan få omskolas in i de nya förskolorna ytterligare en gång när dessa 
är färdigbyggda. Detta är absolut inte det bästa för varken barn, föräldrar eller 
pedagoger.  

 

Sverigedemokraterna tänker inte gå med på att man hanterar våra barn på 
detta vis och på grund av ovanstående yrkar vi: 

 

- Att tekniska nämnden förlänger avtalet på ”Förskolan Gäddan” med 
barn- och utbildningsnämnden till dess att de nya förskoleenheterna är 
färdiga för inflyttning. 
 
 

 

__________________
Ken Breisch (SD) 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2021/94-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll mars 2021 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Ingrid Nyman (S) efterfrågar uppdatering gällande renoveringen av 
Hantverksgården i Hästveda samt läget vid Luhrsjön. 
Förvaltningen informerar att sanering är utförd i Hantverksgården och man nu ser 
över andra åtgärder. 
Gällande Luhrsjön så har vägfrågan till avstyckningslotten löst sig genom att dra en 
ny väg varpå ett servitut kommer upplåtas. Styckningslottens fastighetsgräns 
kommer gå nästan i fasad. Tanken är att efter att styckningslotten upplåts med 
tomträtt ska ett område runt om styckningslotten upplåtas där möjlighet finns till 
serveringen. Men ansökan om strandsskyddsdispens behövs då. 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: KLF 2021/243 -Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska 
nämnden 
Dnr: KLK 2019 /283 - Redovisning av uppdrag kring samordnad 
Måltids organisation 
Dnr: KLF 2020/408 - Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
Dnr: M-2020-721 - Lyckåsa 9 Miljösanktionsavgift Beslut om att påföra 
rniljösanktionsavgift 
Dnr: M-2020-750 - Finja-Mölleröd 2:1 Köldmedierapport avseende 2019 
Dnr: M-2021 -1079 - Vittsjö 2:26 Atgärdskrav miljöfarlig verksamhet Föreläggande 
med vite om provtagning 
Dnr: M-2021-41 8 - Stoby 6:1 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 
Föreläggande om försiktighetsåtgärder 
Dnr: M-2021-1121 - Finja-Mölleröd 2:1 Miljösanktionsavgift - Köldmedier 
Möjlighet att lämna synpunkter 
Dnr: BN 2016-000933 - Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan)- granskning 
Dnr: BN 2014-001183 - D etaljplan för del av Röinge 34:1 (Pollenvägen)- avslag 
Dnr: M-2021-534 - Magasinet 6, Magasinet 7 och Hässleholm 88:1 Anmälan om 
avhjälpandeåtgärd för förorening - markundersökning Beslut om att inte ställa 
vidare krav 
Dnr: M-2021-420 - Röinge 7:3 Utlåtande angående årsrapport avseende 2020 
Dnr: M-2021-835 - Stoby 6:1 Utlåtande angående miljörapport avseende 2020 
Dnr: M-2021 -1007 - Finja-Mölleröd 2:1 Köld.medierapport avseende 2020 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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