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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, sammanträdesrum Stockholm Norra station, 
2021-09-30, kl. 13:30-16:30 

Torsten Nilsson (M) 
Ulf Berggren (SD) 
Benny Petersson (S) 
Thomas Haraldsson (L) 
Simon Berneblad (KD) 
Pia Litbo (S) 
Agne Nilsson (C) 
Ernst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 

Ingrid Nyman (S), Torgny Holmberg (SD) 

Greger J ohnsson 
Andreas Novotny (M), Pierre Bäckman M 

Förvaltningschef Mats Svensson, verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson, 
nämndsekreterare Annika Johansson,, förvaltningschef MSF Helena Östling, 
avdelningschef byggavd. MSF Katarina Finyak, ordf. MSN Kenny Hansson 

Ulf Berggren (SD) 

Tekniska förvaltningen, 2021-10-01 kl. 13. 00 

§79 - §89 

Sekreterare 

Ordförande 
Torsten Nilsson (M) 

Justerare lf/B- 7 .~/ 

Ulf Berggren (SD) 
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kommun 

Tekniska nämnden 

§ 79 

Godkänna dagordning 

Beslut 

Föreslagen dagordning godkänns. 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Utdraget bestyrkes 
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§ 80 

I nformationsäre nde 

Beslut 

SAI\1MANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Mats Svensson informerade att renovering av källare i 
Hantverksgården Hästveda ska påbörjas samt även kort info om den kommande 
måltids organisationen. 

Ordförande miljö-och stadsbyggnadsnämnden Kenny Hansson, 
förvaltningschef miljö-och stadsbyggnadsförvaltningen Helena Östling och 
avdelningschef byggnadsavdelningen Katarina Finyak informerar om organisationen 
inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och deras uppdrag. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

GN 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 81 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Verksamhetsutveck:lare Tobias Oscarsson informerar om förvaltningens 
delårsrapport samt prognos för helaret med an rikelseanalys över drift och 
investerings budget. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~N 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 82 

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2021 
Dnr: TF 2021 /351 

Beslut 

T ekniska nämnden beslutar godkänna delårsbokslut med tillhörande 
bokslutsbilagor avseende verksamhetsberättelse, avvikelseanalys över drift- och 
investeringsbudget samt personalnyckeltal. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

Facklig samverkan 

Redovisning lämnas på tekniska förvaltningens förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp den 2021-10-07. 

Ärendets tidigare behandling 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-14, § 133, följande: 

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

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

investeringsbudget samt personalnyckeltal. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAM11ANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTID\DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 83 

Åtgärder för budget i balans 
Dnr: TF 2021/411 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens 
åtgärdsförslag för en budget i balans 2021, enligt nedan, och lämna dem till 
kommunstyrelsen. 

2. Tekniska nämnden föreslår konununfullmäktige besluta om att kompensera 
tekniska nämnden för kostnader för detaljplaner om motsvarande 5,6 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 30 april prognostiserade tekniska 
nämnden ett underskott för helåret på 5,7 mnkr. E nligt riktlinjer för ekonomisk 
uppföljning ska nämnder som uppvisar prognosunderskott besluta om förslag på 
åtgärder för en budget i balans och redovisa dem till kommunstyrelsen. 

Tekniska nämnden beslutade per den 24 juni 2021 om en rad åtgärder. Bland 
åtgärderna ingick ett utökat äskande om 3,05 mnkr samt omföring om 1 mnkr från 
nämndens balanskonto för hantering av garantiåtgärder efter grävning i kommunal 
mark. Detta accepterades emellertid inte av Kommunfullmäktige. Således kvarstår 
ett behov av att söka ytterligare besparingar om motsvarande 4,05 mnkr för 
nämnden, givet prognosen från april. 

Sedan uppföljningen per den 30 april har förvaltningen fortsatt arbetet med att 
uppnå en budget i balans. Dessutom har en rad nya och oförutsägbara händelser 
påverkat resultatet. Vid halvårsuppföljningen med prognos per den 31 augusti 
uppvisar nämnden nu ett totalt underskott om 4,235 mnkr, vilket är en förbättring 
med knappt 1,5 nmkr sedan den 30 april. I denna prognos inkluderas även ett 
underskott inom mark- och exploateringsverksamheten med 6,4 mnkr, vilket inte 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMNIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

beaktats vid föregående prognos. Exkluderas denna post från nämndens underskott 
uppvisas i stället ett överskott på 2,165 mnkr, sedan prognosen per den 30 april. 

Underskott i budget för att hantera kostnader för detaljplaner kopplas till en 
förändrad redovisning av kostnader från och med innevarande budgetår. Tidigare år 
har kostnader för detaljplaner belastat nämndens investeringsbudget medan det 
numera ska bokföras på driftsbudget. Som en yttem1era försvårande omständighet 
har dessutom kostnaden för detaljplaner tidigare internfakturerats när de blivit klara 
och inte när kostnaden uppkommit. I samband med att ny redovisning införts 
ämnar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att för i år fakturera såväl historiskt 
nedlagda kostnader från 2016-2020 samt faktiska kostnader för 2021. I och med det 
kommer tekniska nämnden belastats extra hårt under innevarande budgetår. Utifrån 
ett kommunövergripande perspektiv bör det emellertid ha en mindre betydelse då 
tekniska nämndens kostnad för 2016-2020 samtidigt bör ses som en utökad intäkt 
för Miljö och Stadsbyggnadsnämnden. Totalt prognostiseras enkom de historiska 
lönekostnaderna från Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden för åren 2016-2020 att 
uppgå till nästan 3,4 mnkr. Utöver nedlagda lönekostnader tillkommer även 
kostnader för externa konsulttjänster som anlitats i planprogrammen. Tillsammans 
med årets faktiska kostnader för detaljplaner prognosticerar tekniska förvaltningens 
mark- och exploateringsenhet att kostnaden för detaljplaner uppgår till 7,3 mnkr, 
vilket ska ställas i relation till budget om 1,5 mnkr. Underskott för detaljplaner 
beräknas således till 5,8 mnkr. Men eftersom arbetet med detaljplan för Ahusfältet 
försenats väntas där ett överskott på 200 tkr. Totalt landar fön,altningens 
underskott för detaljplaner då på 5,6 mnkr. 

I dialogmöte mellan presidier i TN, KS och MSN har hantering av 
detaljplanekostnader diskuteras. Härifrån uppfattas en samstämmighet råda om att 
kostnader för detaljplaner ska kompenseras i tekniska nämndens budget. Avsikten 
med de beställda detaljplanerna är att skapa tillväxt och utveckling i kommunen och 
därför viktiga att genomföra. Därför avser tekniska nämnden att söka kompensation 
för detaljplanekostnader om 5,6 mnkr. Givet att ett sådant tillskott medges, 
prognosticerar tekniska nämnden istället att visa ett överskott på 1,365 mnkr för 
2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-14, § 134, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

1. Föreslå tekniska nämnden besluta att godkänna tekniska förvaltningens 
åtgärdsförslag för en budget i balans 2021, enligt nedan, och lämna dem till 
kommunstyrelsen. 

2. Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta om att 
kompensera tekniska nämnden för kostnader för detaljplaner om 
motsvarande 5,6 mnkr. 

Sänt till: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 84 

St\MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun 
Dnr: TF 2021/255 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Anta förvaltningens yttrande, enligt nedan, som sitt och att lämnade 
synpunkter arbetas in och förtydligas i Riktlinjer för lokalförsörjning i 
Hässleholms kommun. 

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

Yrkande 
E rnst Herslow (FV) yrkar att punkt 1 tas bort och yrkar bifall till punkt 2 i förslag 
till beslut. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot E m st Herslows (FV) 
ändringsyrkande och finner E m st Herslows förslag bifallet. 

Tekniska nämnden har därmed beslutat att anta förvaltningens yttrande, enligt 
nedan, som sitt och att lämnade synpunkter arbetas in och förtydligas i Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har genom kommunens fastighetsstrateg och 
strategiska lokalförsörjningsgrupp reviderat kommunens "Riktlinjerflir lokalfJrsihyi1i11g 
i J-låsslehoims kommun" och lämnat dem för yttrande till berörda nämnder. 

Tekniska förvaltningen inleder med att konstatera att det råder osäkerhet över 
vilken version av de reviderade riktlinjerna som gäller. Förutom den version som 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

skickats till förvaltningen för nämnden att ta ställning till, finns också senare 
versioner med annat innehåll. Detta yttrande baseras på den handling som inkom till 
förvaltningscheferna per den 9 juni 2021, med uppdrag om remissbehandling. 

Tekniska förvaltningen sammanvägda hållning är att det i riktlinjerna alltjämt råder 
otydligheter i hur arbetet ska hanteras och föreslår att riktlinjerna återremitteras för 
komplettering och förtydligande. 

Förvaltningens synpunkter 
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till arbetet med att tydliggöra hanteringen 
av lokalförsörjning i kommunen och välkomnar en revidering av riktlinjerna. 
Liggande förslag är välskrivet och har en ambitiös målsättning. Viktiga parametrar i 
en effektiv lokalförsörjning är identifierade och adresserat med förslag på hantering. 
Riktlinjerna för lokalförsörjning är omfattande och beskriver detaljerat olika steg 
från behov till fardig lokallösning. Noggrannheten gör det emellertid svårt att 
överblicka och komplicerat att följa. 

Riktlinjerna är uppdelade i tre delar fördelade på: 

1. Ansvar och roller 
2. Riktvärde och kvalitetskrav 
3. Lokalförsörjningsprocess, arbetssätt och ansvar 

Övergripande organisation och res11rs11tvärde1ing 

Den detaljerade beskrivningen till trots har tekniska förvaltningen alltjämt en 
övergripande frågeställning om hur processen ska fungera i praktiken. De olika 
uppdragen upplevs resurskrävande och det finns en fråga om kommunen är 
bemannad för att hantera det i nuvarande organisation. Riktlinjerna utgår ifrån ett 
traditionellt synsätt där nämnderna äger sina verksamhetsmässiga lokalbehov vilket 
är en viktig princip. Men, det behöver inte innebära att nämnderna praktiskt 
genomför det arbete som efterfrågas och krävs. En central funktion kan lika väl 
ansvara för exempelvis lokalrevisoner på uppdrag av facknämnder. Tekniska 
förvaltningen saknar således en organisatorisk genomgång om varför detta 
förhållningsätt är att föredra. 

Roller och ansvar 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

E n övergripande synpunkt är att ansvarsfrågan och rollfördelning alltjämt är otydlig. 
Ordalydelse i riktlinjerna som samarbeta, i samråd med eller ska yttra sig visar på en 
god vilja att aktiv t söka efter en gemensam samsyn. Samtidigt blir det i situationer 
svårtolkat då det inte tydligt specificerar vad som ska gälla och vem som fattar ett 
beslut. 

E n viktig del i arbetet med kommunens lokalförsörjning föreslås att hanteras inom 
den så kallade lokalstrategiska gruppen. Denna grupp beställer, bestämmer, föreslår 
och prioriterar mycket av kommunens lokalförsörjningsarbete. Tekniska 
förvaltningen ser emellertid en otydlighet med detta gruppansvar. Därför efterfrågas 
ett förtydligande på hur beslutsmandaten och resursansvaret inom denna grupp ska 
hanteras. 

På omvänt sätt anser tekniska förvaltningen att det i andra fall lämnas allt för 
långtgående förslag på medbestämmande för rollen som fastighetsstrateg som inte 
hör till tjänsten. För personalbemanning och resurstillsättning till ett uppdrag 
ansvarar respektive nämnd, förvaltning och dess chefer. En handläggare på annan 
förvaltning äger ingen rätt att agera i denna fråga och ska så inte göra. Att styra och 
leda sin personal är en viktig princip i chefs- och ledarskapet tillsammans med 
tillhörande arbetsmiljöansvar. I en riktlinje bör i stället behovet av en viss 
kompetens i olika arbetsgrupper framgå. Därför bör det tydliggöras vad det är för 
kompetens från tekniska förvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
som efterfrågas till den strategiska lokalförsörjningsgruppen. Denna 
kompetensprofil ska sedan respektive nämnd ansvara för att tillsätta på bästa sätt. 

Kort planeringstid 

Tekniska förvaltningen ser också en problematik i att långsikt begränsa sig till en S
årig lokalbehovsplan. Fem år är en mycket kort tidsperiod om det krävs en 
lokaliseringsutredning och en ny detaljplan. Aven om det är svårt att göra långa 
prognoser och att osäkerheten i dem blir större är det nödvändigt för att hinna 
förbereda sig för ett behov i framtiden. Utifrån ett genomförandeperspektiv finns 
ett stort behov av att redan nu känna till lokalbehoven som förväntas inom nästa 5-
10 års period. De behov som framförs under de kommande 0-5 åren är närmast att 
betrakta som akuta, vilka i förekommande fall kan behöva hanteras med tillfalliga 
lösningar. Tekniska förvaltningen efterfrågar därför en längre planeringshorisont. 

Teknisk nämndens ansvar 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

I riktlinjerna föreslås att en genomtänkt struktur för fastighetsdata ska skapas 
bestående av fastighetsförvaltningsplaner. Fastighetsplaner ska prioriteras och tas 
fram från största och viktigaste objekt och därefter för övriga objekt. Förvaltningen 
tolkar sedan att denna prioritering ska ske i samråd med ekonomikontoret. 
Tekniska förvaltningen delar synen på att det är viktigt att ha god information om 
kommunens fastigheter. Hur en sådan plan ska hanteras och utformas äger och 
prioriterar tekniska nämnden. Ekonomikontoret är välkomna att lämna synpunkter 
på behov av information där tekniska förvaltningen så långt det är möjligt är 
behjälpliga. Målet bör vara att skapa självgenererande och automatiserade rapporter. 
Däremot, om önskan rör specifika data åligger det på ekonomikontoret själv att ta 
fram och processa dessa ur aktuella system. 

Riktvärden och kvalitetskrav 

Tekniska förvaltningen välkomnar denna del i riktlinjerna. Även om det redan står i 
inledningen till stycket bör det möjligen poängteras ytterligare att dessa värde är en 
viktig utgångspunkt i planeringsarbetet. Om det bedöms mer nödvändigt och 
optimalt kan avsteg göras, vilket i så fall behöver motiveras. 
I texten för administrativa lokaler hänvisas till fel AFS. En nyare föreskrift för 
arbetsplatsens utformning AFS 2020:1 har ersatt AFS 2009:2. 

Loka!frirsii1jni11gsprocessen 

Enligt processkartan för lokalförsörjningsprocessen anges att "lokalutredningar" 
hanteras från augusti till och med mars. Tekniska förvaltningen ställer sig frågande 
till varför lokalutredningar inte ska hanteras löpande under hela året. Tekniska 
förvaltningen har tolkat lokalutredningar som ett löpande arbete där de utredningar 
som är prioriterade och blir klara lämnas för vidare hantering i kommande 
budgetberedningar. 

Lokalrevision 

Tekniska förvaltningen instämmer med att information från lokalrevisioner är en 
viktig grund för att kunna fatta beslut om framtida lokalbehov. Att veta vad man 
har och vilka förutsättningar som redan finns är det första steget att ta innan nya 
behov framställs. Däremot är förvaltningen lite skeptisk till om respektive 
facknämnd, inom sin nuvarande organisation, verkligen kan ta fram och processa 
denna information. Det är en grannlaga uppgift som dels är resurskrävande, dels 
kräver ett tankesätt inom lokalsamordning. Istället för att respektive förvaltning 
ensamt ska hanterar detta kan det möjligtv is skötas med stöd av en centralt 
stödjande funktion. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sryrgrupp loka(fh"rsiiljning 

Tekniska förvaltningen ser det som positivt att en styrgrupp bestående av 
fönraltningschefer och ledd av kommundirektören är de som ytterst 
tjänstemannamässigt beslutar om lokalförsörjningsplanen som lämnas för politiskt 
ställningstagande. 

I stycket hänvisas till programskede vilket beskrivs som nyttjarens ansvarsområde. 
Tekniska förvaltningen förstår tanken men ställer sig tveksam till att nyttjaren har 
full kompetens att hantera detta. Det hänvisas också till "projektledaren". Tekniska 
förvaltningen undrar vem detta är. Är det en extern eller intern funktion och inom 
vilken organisation hämtas denna projektledare. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-14, § 135, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslutar att: 

1. Föreslå tekniska nämnden besluta att ärendet återremitteras för vidare 
handläggning. 

2. Föreslå tekniska nämnden anta förvaltningens yttrande, enligt nedan, som 
sitt och att lämnade synpunkter arbetas in och förtydligas i Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
Kommunledningskontoret 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

{y 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Furutorpshallen i Vinslöv - avbrytande av upphandling 
Dnr: TF 2020/583 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Avbryta entreprenadupphandling avseende tillbyggnaden av Furutorpshallen 
i Vinslöv med anledning av att för höga anbudssummor i förhållande till 
tilldelad investeringsbudget, 

2. Avsiktsförklaring med Vinslövs sparbanksstiftelse skall omförhandlas, 

3. Tekniska förvaltningen gör skyndsamt erforderliga justeringar som krävs för 
att sedan skyndsamt gå ut med en ny upphandling. Samtal bör tas med 
Sparbanks-stiftelsen för att få till en förlängning av gällande 
avsikts förklaring. 

Protokollsanteckning 
Thomas Haraldsson (L) lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga. 

Yrkande 
T homas Haraldsson (L) lämnar ett tilläggsyrkande "Vi vill att Tekniska 
förvaltningen skyndsamt gör erforderliga justeringar som krävs för att sedan 
skyndsamt gå ut med en ny upphandling. Samtal bör tas med Sparbanks-stiftelsen 
för att få till en förlängning av gällande avsiktsförklaring". 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag och yrkar även bifall till Thomas 
Haraldsson (L) tilläggsyrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. Han 
ställer sen T hom.as Haraldsson (L) förslag under proposition och finner även det 
bifallet. 
Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag med tilläggsyrkande. 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANlRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Beskrivning av ärendet 

Tilldelad investeringsbudget uppgår till 10 400 000 kronor för att genomföra 
tillbyggnaden av idrottshall och styrketräningslokalen. 
Inkomna anbud för en utförandeentreprenad har sammanställts och utvärderats och 
ger en total kostnad på ca 18 000 000 kronor vilket överskrider den tilldelade 
budgeten. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -09-14, § 150, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Avbryta entreprenadupphandling avseende tillbyggnaden av Furu torps hallen 
i Vinslöv med anledning av för höga anbudssummor i förhållande till 
tilldelad investerings budget, 

2. Avsiktsförklaring med Vinslövs sparbanksstiftelse skall omförhandlas 
alternativt avbrytas. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Inkomna anbud för en utförandeentreprenad har sammanställts och utvärderats och 
ger en total kostnad på ca 18 000 000 kronor vilket överskrider den tilldelade 
budgeten. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutsko tt beslutade 2021-09-14, § 150, följande: 

A tt föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Avbryta entreprenadupphandling avseende tillbyggnaden av Furutorpshallen 
i Vinslöv med anledning av för höga anbudssummor i förhållande till 
tilldelad investeringsbudget, 

2. Avsiktsförklaring med Vinslövs sparbanksstiftelse skall omförhandlas 
alternativt avb rytas. 

Sänt till: 
K ommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

CJ~ 
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I. 

P roto ko I Isa nteckni ng 

Tekniska nämnden 2021-09-30, ärende 09 

Liberalerna i Hässleholm lämnar en protokollsanteckning i ärendet om tillbyggnad av 

Furutorpshallen. Furutorpshallen är en viktig del i det aktiva föreningsliv som finns i Vinslöv. Många 

föreningar använder denna som sin hall för att utöva sin idrottsverksamhet. Sörby Bois som är 

ledande inom sin sport i Sverige, Vinslövs HK som spelar i den näst högsta serien mfl. 

Vi anser därför att det är oerhört viktigt med den planerade utbyggnaden av hallen. 

Vi förstår att det pris som kommit in på tillbyggnaden är för högt i förhållande till de medel som är 

avsatta och överstiger de 10% som Tekniska nämnden kan fatta beslut om och att vi därför måste 

avbryta denna upphandling. Vi vill att Tekniska förvaltningen skyndsamt gör erforderliga justeringar 

som krävs för att sedan skyndsamt gå ut med en ny upphandling. Samtal bör tas med Sparbanks

stiftelsen för att få till en förlängning av gällande avsiktsförklaring. Detta är viktigt för föreningarna så 

att de kan fortsätta att bedriva sina verksamheter i hallen. Det är också viktigt för Vinslövs HK att de 

kan visa upp för Svenska Handbollsförbundet att det finns ett beslut på tillbyggnad för att fortsatt få 
en dispens för spel i hallen. 

Ledamot i Tekniska nämnden 

Liberalerna Hässleholm 
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SAMMANTiv\DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 86 

Avskrivning av detaljplaner 
Dnr: TF 2021 /254 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avskriva nedan upptagna sökta detaljplaner med 
anledning av att det inte längre arbetas aktivt med detaljplanerna. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning arbetar efter en 
planprioriteringslista uppdelad i en prioriteringsordning 1-4, där 1 är prioriterade 
uppdrag som det arbetas aktivt med och 3 är uppdrag som är vilande samt 4 
inkomna ansökningar som ännu inte är uppdragsbeslutade. Tekniska förvaltningen 
har blivit uppmanade av planavdelningen att se över vilka planuppdrag som 
eventuellt skulle kunna avskrivas för att planavdelningen istället ska kunna fokusera 
sina resurser på mer prioriterade detaljplaner. Följande, av tekniska nämnden sökta 
detaljplaner föreslås att avskrivas samtliga är av prioritet 3 eller 4: Badhuset 1 m.fl, 
Vanneberga 9:58 m.fl, Vittsjö 108:1 (Badvägen), Hässleholm 88:1 och del av 
Gäddastorp 4:13, Vittsjö 108:1 m.fl (Blåbärsstigen m.fl), Garvaren 14 m.fl, Röinge 
7:3 (utmed rv 23), F.i.nja 35:1, Cassiopeja och Läreda 436:6 (utmed 
Belevägen/Stobyvägen). 

A tt avskriva detaljplanerna utgör inget hinder för att ta upp arbetet med dom på 
nytt längre fram, det som i så fall behövs göras är att ansöka om planbesked på nytt. 
Eventuellt påbörjat och framtaget underlag kommer kunna återanvändas om 
uppgifterna fortfarande är aktuella. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-14, § 136, följande: 

Att föreslå Tekniska nämnden besluta att avskriva upptagna sökta detaljplaner med 
anledning av att det inte längre arbetas aktivt med detaljplanerna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -09-30 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 87 

Motion - Inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: TF 2021/401 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Reservationer 
Ledamöter från Moderaterna, Liberalerna och I<ristdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkande 
T homas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 
Benny Petersson (S), Agne Nilsson (S), Ingrid Nyman (S), Ulf Berggren (SD) yrkar 
bifall till motionen. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för att avslå motionen och nej-röst för att bifalla densamma. 

4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: T homas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Ernst Herslow 
(FV), Torsten Nilsson (M). 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid 
Nyman (S), Agne N ilsson (C), Ken Andersson Breisch (SD), Torgny Holmberg 
(SD) 

Tekniska nämnden har därmed beslutat att föreslå kommunfulhnäktige att bifalla 
motionen. 

Tekniska nämnden 

Justering 

l _Jr/ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Beskrivning av ärendet 

Det motionen beskriver som problem med att Tekniska förvaltningen inte har 
dedikerade fastigheter och att de inte "får, känner eller tar ansvar" delar inte vi 
uppfattningen av. Tvärtom så känner både förvaltare och fastighetsskötare ett stort 
ansvar för både fastigheterna och verksamheterna. 

Det motionen beskriver som ett "lämmeltåg" är ett resultat av att hela 
fastighetsavdelningens drift samt övriga verksamheter i Tekniska förvaltningen har 
sin bas på Mekanikerskolan. 

Att upprätta en organisation enligt motionen skulle innebära utökade kostnader för 
kommunen samt mera maskiner och redskapsbärare mm. 
Motionen beskriver att förhoppningen skulle vara att förvaltningen efter 2016 skulle 
bli "bättre, billigare och effektivare" och detta påstår förvaltningen att det blivit. 

Personal som tidigare varit placerad ute i kransorterna hade uppdelade tjänster 
vilket innebar att samma person skulle vara park, gata, vaktn1ästare och 
fastighetsskötare. Som de flesta säkert känner till består våra fastigheter av mycket 
mer teknik idag som kräver mer specialkompetenser vilket förvaltningen idag också 
har, och besparingen har bland annat blivit 20 000 timmar mindre fastighetsskötare 
tid per år och en betydligt mer effektiv maskinpark. Givetvis blir det en del körning 
men ett uppdrag till lägre kostnader. 

Den organisation förvaltningen har idag och är på väg emot motsvarar så som de 
flesta externa företag jobbar idag. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-14, § 148, följande: 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 88 

Motion om lokal för en sammanhållen inomhusträning 
Dnr: TF 2021/402 

Beslut 

T ekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att i samråd med 
HIBAB:s VD ta fram ett förslag, där Magasinet 3, (Ekorren) renoveras och ställs i 
ordning till att vara en lokal för sammanhållen inomhusträning där flera föreningar 
kan fa bra träningsmöjligheter. 

Reservationer 
Ledamöter från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig m ot 
beslutet. 

Protokollsanteckning 
Benny Petersson (S) lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga. 

Yrkande 
Benny Pctersson yrkar att "Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i samråd med HIBAB:s VD ta fram ett förslag, där Magasinet 3, 
(Ekorren) renoveras och ställs i ordning till att vara en lokal för sammanhållen 
inomhusträning där flera föreningar kan fä bra träningsmöjligheter. 
A terrapportering ska ske till Tekniska nämnden senast den 31 december 2021. 

Ulf Berggren (SD), Agne Nilsson (C), Ernst H erslow (FV) yrkar bifall till Bennys 
Peterssons ändringsyrkande. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ja-röst för att bifalla liggande förslag till beslut och nej-röst för att bifalla Benny 
Petersson (S) ändringsyrkande. 

3 ja-röster och 8 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Torsten 
N ilsson (M). 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid 
Nyman (S), Agne Nilsson (C), Ernst Herslow (FV), Ken Andersson Breisch (SD), 
Torgny Holmberg (SD) 

Tekniska nämnden har där med beslutat att ge förvaltningschefen i uppdrag att i 
samråd med HIBAB:s VD ta fram ett förslag, där Magasinet 3, (Ekorren) renoveras 
och ställs i ordning till att vara en lokal för sammanhållen inomhus träning där flera 
föreningar kan fa bra träningsmöjligheter. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade per den 6 juni 2021, § 164 att uppdra tekniska 
nämnden att utreda om kommunen idag äger någon lokal eller om det finns 
möjlighet att bygga till en befintlig idrottshall som håller det måtten som krävs för 
att bedriva en bra inomhusträning för bland annat friidrott. 

Förvaltningen har gått igenom befintliga lokaler och finner ej någon lämplig lokal i 
nuvarande skick för ändamålet annat än Tyrehallen som är uppförd för 
sammanhåll.en inomhusträning. Frågeställningen om att bygga ut en befintlig 
idrottshall är svårare att ta ställning till, då i teorin alla lokaler går att bygga ut. E n 
sådan utbyggnad kan påverka befintlig verksamhet, dels att utvändig utemiljö 
minskas på skolgårdar, dels genom att redan befintlig verksamhet kan störas 
negativt. Frågan om vilka lokaler som är lämpliga att bygga till är en fråga för 
facknämnderna att ta ställning till. En sådan specifik idrottsanläggning som friidrott 
kräver antas lämpligast uppföras i en nybyggd lokal för ändamålet. Fn slutlig 
placering av lokaliseringsprövning bör utredas av fack.nämnd och miljö- och 
stads byggnadsnämnd. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-14, § 149, följ ande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att godkänna utredningen och överlämna den 
till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, k01mnunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering ur \Jr Utdraget bestyrkes 
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Hässleholm 2021-01-30 

Tekniska nämnden 2021-09-30 

- ., . y p-/.,__ <-
Ct nh t ~ 

Förslag till beslut gällande motion om lokal för sammanhållen inomhusträning: 

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att i samråd med HIBAB:sVD ta 
fram ett förslag, där Magasinet 3, (Ekorren) renoveras och ställs i ordning till att vara en lokal för 
sammanhållen inomhusträning där flera föreningar kan få bra träningsmöjligheter. 

Återrapportering ska ske till Tekniska nämnden senast den 31 december 2021 . 

Socialdemokraterna : 
Benny Petersson 
Pia Litbo 
Ingrid Nyman 

-@fegor Johnsson-
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SAMMANTXÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 89 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: B 2021-000962 - Bjärnum 206:1 (Parkgatan 30) 
Funktionskontroll av ventilation i annan byggnad 
Dnr: KLF 2021/503 -Atgärdsplaner från nämnder för en budget i balans 2021 
Dnr: KLF 2021/499 -Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2021 /548 - Förvärv av Hässleholm Björksäter 4 
Dnr: KLF 2020/818 - Utredning om Markan/Ungdomens hus 
Dnr: KLF 2021/503 -Atgärdsplaner från nämnder för en budget i balans 2021 
Dnr: KlK 2019 / 469 - Redovisning av uppdrag kring samordnad 
F ordonsorganisa tion 
M-2021-1867 - Slöjden 9 Tillsyn av förskola - Bergmanska Förskolan Tillsynsrapport 
M-2021-1866 - Vanneberga 7:44 Tillsyn av förskola - Förskolan Mio Tillsynsrapport 

Tekniska nämnden 

Ll-
Utdraget bestyrkes 
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