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Förvaltningschef Mats Svensson, verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson, 
enhetschef projekt Mats Olsson §§ 93-94, avdelningschef gata/ trafik Ronny 
Nilsson §§ 96-100, nämndsekreterare Annika Johansson 

Benny Petersson 

Tekniska förvaltningen 2021 -11-02 kl. 11 :00 

§90 - §103 

Sekreterare Annika Johansson 

Ordförande -fvk _,j/2,k_ 
Torsten Nilsson (M) 

Justerare 
Benny Petersson (S) 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Tekniska nämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

T ekniska nämnden 

2021-10-28 

2021-11 -02 

2021-11-23 

Tekniska förvaltningen 

\)V lf/? Utdraget bestyrkes 
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SAM1-1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan § 90 

lnformationsärende § 91 

Ekonomi information § 92 

Effektivisering av kommunens lokalbestånd - återrapportering av § 93 
tekniska nämndens uppdrag till kommunstyrelsen 

Korrigering av ärende, Furutorpshallen i Vinslöv § 94 

Utredning om central bemanningsenhet för kommunala verksamheter § 95 

Begagnande av offentlig plats - Telemast och teknikskåp § 96 

Ändring av parkeringsavgift på Norra Station § 97 

Motion om att måla offentliga föremål i regnbågens färger § 98 

Motion om att måla offentliga föremål i svenska flaggans färger § 99 

Motion angående renhållning och askfat i Hässleholm § 100 

Motion - Industrimark Hässleholm Nord § 101 

Initiativärende gällande skogsröjning § 102 

Anmälan av delegations beslut § 103 

Övriga anmälningar § 104 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 90 

SAl\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Andring av föredragningslistan 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdatera föredragningslistan på så sätt att det vid 
mötets öppnande väckta initiativärende läggs till dagordningen och behandlas som 
ärende 15. 

Tekniska nämnden 

Justering /JP Utdraget bestyrkes 
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SAiv1MANTIZÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 91 

lnformationsärende 

Förvaltningschef informerar om att enhetschefer för den nya måltidorganisationen 
är tillsatta och kommer vara placerade på tekniska förvaltningens kontor på 
Mekanikerskolan, Garnisonen. 
Beslut är också taget att personal för lokalförsörjning ska placeras inom tekniska 
förvaltningen från årsskiftet med placering på Byggaren, Bokebergsatan 5. 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 92 

Ekonomi information 

Ingen ekonomisk redovisning. 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 93 

Effektivisering av kommunens lokalbestånd -
återrapportering av tekniska nämndens uppdrag till 
kommunstyrelsen 
Dnr: TF 2021/519 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. Att godkänna tekniska förvaltningens återrapportering till kommunstyrelsen, 
avseende kommunfullmäktiges ärende § 161, dnr: KLF 2020 / 1136, enligt 
tjänsteskrivelsen. 

2. Att föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga tekniska nämndens uppdrag 
till handlingarna och att vidare återrapportering i ärendet sker genom 
kommunledningsförvaltningen och den lokalstrategiska gruppen i enlighet 
med kommunens Riktlinjer för lokalförsörjning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i ärende § 161 Atgärdsprogram - effektivisering av 
kommunens lokalbestånd, med dnr KLF 2021/11 36, tilldelat tekniska nämnden i 
uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i åtgärdsprogrammet ta fram kostnader 
för anpassning av dels Linneskolan och Läredaskola, dels kasernerna (tre) på T4-
området och redovisa dessa utredningar på kommunstyrelsen den 15 december 
2021. 
Med anledning av kvarvarande frågeställning över tillhandahållna skisser samt att 
underlag avseende barn- och utbildningsnämndens utredning om behov av 
specialsalar saknas, finner tekniska förvaltningen att en kalkyl i detta skede inte på 
ett relevant sätt fångar utredningens syfte. Dessutom, innebär den korta 
utredn.ingstiden att fullgoda kalkyler inte hunnits arbetats fram. Tidsbristen och 
osäkerheten berör kommunfullmäktiges beslut enligt såväl punkt 3 som punkt 5. 
Som en yttermera synpunkt vill tekniska förvaltningen framföra att arbetet med att 
genomföra och ta fram kostnadskalkyler är ett av de löpande uppdrag som tekniska 
förvaltningen ansvarar för i det dagliga arbetet med att stödja nämnder och 

Tekniska nämnden 

Justering GV jl/l Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

förvaltningar i frågor som rör kommunens lokalförsörjning. Att lyfta fram ett 
enskilt ärende för beslut i tekniska nämnden anses därför omständlig och 
försvårande, eftersom tekniska förvaltningen fortlöpande tillhandahåller denna typ 
av kostnadsberäkningar till andra nämnder och förvaltningar. 
Tekniska förvaltningen anser, efter dialog med fastighetsstrategen på 
kommunledningsförvaltningen, att arbetet med att redovisa kostnadsberäkningar till 
kommunledningsförvaltningen i olika lokalutredningar är ett fortlöpande arbete för 
tekniska förvaltningen i enlighet med Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms 
kommun. Denna återrapportering lämnas i samband med att olika lokalutredningar 
presenteras av fastighetsstrategen och den lokalstrategiska gruppen. 
Således råder samförstånd att det inte är nödvändigt att lyfta fram aktuellt uppdrag 
för beslut i tekniska nämnden då tekniska förvaltningens deltagande i andra 
lokalutredningar inte har krav på motsvarande beslut i tekniska nämnden. 
Fortsatt återrapportering i ärendet föreslås därför att hanteras av 
kommunledningskontoret till kommunstyrelsen med stöd av tekniska förvaltningen, 
motsvarande andra pågående lokalutredningar. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Tekniska förvaltningen fortsätter att stödja nämnder och förvaltningar med 
sakkunskap i det löpande arbetet med att effektivisera kommunens lokalbestånd i 
enlighet med Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-18, § 169, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta: 

1. Att godkänna tekniska förvaltningens återrapportering till kommunstyrelsen, 
avseende kommunfullmäktiges ärende §161, dnr: KLF 2020/ 1136, enligt 
nedan tjänsteskrivelse. 
2. Att föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga tekniska nämndens uppdrag 
till handlingarna och att vidare återrapportering i ärendet sker genom 
kommunledningsförvaltningen och den lokalstrategiska gruppen i enlighet 
med kommunens Riktlinjer för lokalförsörjning. 

Sänt till: Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering 

cY 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 94 

Korrigering av ärende, Furutorpshallen i Vinslöv 
Dnr: TF 2021/512 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar: 

Att återkalla förslag om beslutsinstans i tekniska nämndens beslut i ärende 
§85 per den 30 september 2021 med dnr: TF2020/583. I stället för att 
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta i ärendet, beslutar 
tekniska nämnden själva enligt ärendet. 

Eftersom tekniska nämnden är beslutande instans avseende nämndens 
entreprenadupphandlingar beslutar tekniska nämnden enligt 
beslutsformulering i ärendet. E n högre beslutsinstans i detta skede är in te 
nödvändig. 

Beskrivning av ärendet 

I Tekniska nämndens beslut §85 per den 30 september föreslogs att 
kommunfullmäktige skulle besluta om att avbryta entreprenadupphandlingen 
avseende tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv med anledning av för höga 
anbudssummor i förhållande till tilldelad investeringsbudget. 

Eftersom anbud översteg beslutad investerings budget med mer än 10 procent 
behöver entreprenadupphandlingen avbrytas. Beslut om att avbryta denna hanteras 
emellertid av tekniska nämnden. 

Ett eventuellt ställningstagande om utökad investeringsbudget hanteras och beslutas 
i ett senare skede. E tt sådant ärende beslutas däremot av antingen kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. 

Tekniska förvaltningens uppdrag är att återkomma med besked och förslag på 
vidare hantering för ett eventuellt framtida beslut om utökad finansiering eller 
förändrat innehåll. E n sådan hantering pågår i dialog med, för tekniska 
förvaltningen, inblandade parter. Förslag om eventuell ändrad inriktning och behov 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMIY1ANTR.ÄD ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

av utökad investerings budget lämnas för vidare ställningstagande i 
kommuns t:yrelsen eller kommunfullmäktige. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Ej aktuellt i detta ärende. Detta ärende hanterar en korrigering av beslutsinstans. 
Eventuella konsekvenser för verksamheten hanteras i ursprungligt ärende. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-18, § 168, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta: 

Att återkalla förslag om beslutsinstans i tekniska nämndens beslut i ärende 
§85 per den 30 september 2021 med dnr: TF2020 / 583. I stället för att 
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta i ärendet, beslutar 
tekniska nämnden själva enligt ärendet. 
Eftersom tekniska nämnden är beslutande instans avseende nämndens 
entreprenadupphandlingar beslutar tekniska nämnden enligt 
beslutsformulering i ärendet. En högre beslutsinstans i detta skede är inte 
nödvändig. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering /IP Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 95 

Utredning om central bemanningsenhet för 
kommunala verksamheter 
Dnr: TF 2021/458 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget att utreda hur en framtida optimerad 
bemanning i Hässleholms kommun ska organiseras. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Ordförande föreslår tekniska nämnden följande beslut: 

"Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget att utreda hur en framtida optimerad 
bemanning i Hässleholms kommun ska organiseras". 

Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till ordförandeförslaget. O m inte det vinner gehör 
yrkar han ändring i förslag till beslut med att "ska organiseras" ändras till "kan 
organiseras". Samma ändring i brödtexten. 

Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Greger 
Johnsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och ordförandeförslaget mot varandra och 
finner ordförandeförslaget bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för ordförandeförslaget och nej-röst för liggande förslag. 

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTiv\.DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Följande röstar ja: Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad 
(KD), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Greger Johnsson (S), E rnst Herslow (FV), 
Torsten Nilsson (M) 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Ken Andersson Breisch (SD), Torgny 
Holmberg (SD) 

Ordförande finner därmed att tekniska nämnden beslutat att avslå förslaget om att 
utreda en central bemanningsenhet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige blivit ombedd att inkomma med 
yttrande avseende motion om inrättande av central bemanningsenhec för att 
säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam bemanningsenhet. 

I motion till kommunfullmäktige daterad 2019-06-07 framför Sverigedemokraterna 
Hässleholm yrkande om : 

''Att en central beman11i11gsenhet inrättas fljr barn- och utbi/dningsnänmden odJ omsorgsnänmden i 
siar/skedet" 
''Att konmnmala verksamheters bemanningsarbete ~fterhand öve,fors och integreras i 
bemanningsenheten" 

Som skäl till yrkandet anser motionären att det vore effektivare. 

Yttrande 
Förvaltningen ställer sig positiv till fortsatt utredning hur en framtida optimerad 
bemanning i Hässleholms kommun ska organiseras. Förvaltningen kan se vinning 
av fortsatt utredning då vi har och kommer att ha stort 
kompetensförsörjningsbehov av personal inom måltid och lokalvård samt att kunna 
erbjuda heltidstjänster och minska behovet av anställda med timlön. Det är också av 
intresse att utreda huruvida Hässleholms kommun kan erbjuda 
kombinationstjänster både inom förvaltningen och med övriga förvaltningar som 
god arbetsgivare på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det är också av 
intresse att utreda hur denna bemanningsenhet kan underlätta arbetet för chefer och 
verksamheter i det dagliga och i det strategiska rekryterings- och 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMI\1.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 156, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden att ställa sig bakom förslaget att utreda hur en 
framtida optimerad bemanning i Hässleholms kommun ska organiseras. 

Sänt till: Konmmnstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering jJ/J Utdraget bestyrkes 

13 (27) 



Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 96 

SA1\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Begagnande av offentlig plats - Telemast och 
teknikskåp 
Dnr: TF 2021/319 

Beslut 

T ekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

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

Beskrivning av ärendet 

D å 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 
för detta. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -10-12, § 158, följ ande: 

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 Utdraget bestyrkes 
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SAWvlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 97 

Ändring av parkeringsavgift på Norra Station 
Dnr: TF 2021/388 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag om att: 

l. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197 / 316, Taxa för 
uttag av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden från "dygns 
eller veckoparkering" till enbart "dygnsparkering", dvs beslutet som 
fullmäktige fattade den 12 juni 2009, § 81, att avgiften för 
pendlarparkeringen i kv. Verkstaden är 50 kr/vecka, ska upphävas. 

2. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197 /316 taxa för uttag 
av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden höjs från dagens 
avgift 10 kr/ dygn till 20 kr/ dygn. 

3. Taxa för uttag av parkeringsavgifter ändras i enlighet med förslagen ovan. 

4. Uppdatera kartan över parkering i Kv. Verkstadens utbredning i kommunal 
författningssamling med dnr 2009 .197 / 316. 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet i punkt 2 och 3. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar att punkt 2 och 3 stryks i förlag till beslut. Dvs. att man 
bibehåller parkeringsavgift 10 kr/ dygn. 

Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och E rnst Herslow (FV) förslag mot varandra 
och finner liggande förslag bifallet. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Beskrivning av ärendet 

Förslag är att kommunfullmäktige beslutar anta ändring med att: 

höja dygnsparkering i Kv Verkstaden från dagens avgift 10 kr/ dygn till 
20 kr/ dygn samt att upphäva veckoparkeringsavgift. 

Anledningen är att täcka kostnader för bland annat drift och underhåll, att få en 
omsättning av bilar och ordning i staden. 

Möjlighet till långtidsparkering finns i närheten på anordnad pendlarparkering på 
Götagatan mellan Kv Triangeln och järnvägen. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -10-12, § 157, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta förslag om att: 

1. Ändra komn1 Unal författningssamling med dnr 2009.197 / 316, Taxa för 
uttag av parkeringsavgifter punkten parkering i Kv. Verkstaden från "dygns 
eller veckoparkering" till enbart "dygnsparkering", dvs beslutet som 
fullmäktige fattade den 12 juni 2009, § 81, att avgiften för 
pendlarparkeringen i kv. Verkstaden är 50 kr/vecka, ska upphävas. 

2. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009 .1 97 /316 taxa för uttag 
av parkeringsavgifter punkten parkering i Kv. Verkstaden höjs från dagens 
avgift 10 kr/ dygn till 20 kr/ dygn. 

3. Taxa för uttag av parkeringsavgifter ändras i enlighet med förslagen ovan. 

4. Uppdatera kartan över parkering i Kv. Verkstadens utbredning i kommunal 
författningssamling med dnr 2009.197 /316. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 98 

Motion om att måla offentliga föremål i regnbågens 
färger 
Dnr: TF 2021 /403 

Beslut 

T ekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

1. Med tanke på hårda besparingskrav avslås motionen gällande punkt nr tre 
och punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 

2. Övriga punkter föreslås besvaras av berörda nämnder. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet har inkommit med motion om att kommunen skall måla offentliga 
föremål med regnbågens farger, se bilaga. Med i motionen bifogas två foton på 
verkliga exempel på detta, från Malmö och Valencia i Spanien. 
Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står för, påminna om de viktiga 
demokratiska värderingarna och höja invånarnas och besökarnas medvetenhet om 
denna grundläggande mänskliga rättighet. 

Man vill i motionen att kommunfullmäktige beslutar om: 

att kommunfullmäktige infom1eras om lagar som skyddar alla människors 
lika värde och som gäller för kommunens verksamheter. 
att informationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens 
förvaltningar jobbar med att skydda människornas lika värde. 
att berörd nämnd tar fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas 
med regnbågens fårger i enlighet med motionens intentioner. 
att o ffentliga föremål i kommunen målas med regnbågens farger i enlighet 
med förslaget. 

Förvaltningen ser positivt på budskapet och viljan att följa med i trender som finns i 
världen - på nära håll och längre avstånd - och kopplingen gestaltning kontra lika 

Tekniska nämnden 

Justering (j ✓ ;J/J Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

behandling, som tas upp i motionen. Att göra en nationell men även en större 
omvärldsanalys och ta till sig goda exempel från andra delar är redan en viktig del i 
förvaltningens arbete. 

Tekniska förvaltningen föreslår att: 

Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nummer 
tre och punkt nummer fyra. 

Övriga punkter föreslås besvaras av berörd nämnd. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 160, följande: 

A tt föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Med tanke på hårda besparingskrav avslås motionen gällande punkt nr tre 
och punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 

2. Övriga punkter föreslås besvaras av berörda nämnder. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering /f/J Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 99 

Motion om att måla offentliga föremål i svenska 
flaggans färger 
Dnr: TF 2021/404 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

1. Med tanke på hårda besparingskrav avslå motionen gällande punkt nr tre 
och punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 

2. Övriga punkter föreslås annan berörd nämnd ta beslut om. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot Ulf Berggren (SD) förslag att bifalla 
motionen och finner liggande förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med motion om önskemål att måla 
svenska flaggan på offentliga föremål. Följande fyra punkter tar man upp att besluta 
kring: 

Att nyanlända informeras om lagar som skyddar alla människors lika värde 
och som gäller för kommunens verksamheter. 

Tekniska nämnden 

Justering uv jJ/? Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Att informationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens 
förvaltningar jobbar med att skydda människors lika värde. 

Att berörd nämnd tar fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas 
med svenska flaggans färger i enlighet med motionens intentioner. 

Att offentliga föremål i kommunen målas med svenska flaggans färger i 
enlighet med förslaget. 

Punkt tre och punkt fyra är de punkter som berör tekniska förvaltningen. 
Punkt tre: då identisk motion inkommit även från miljöpartiet (MP) föreslås 
parkbänkar som förslag på föremål att måla, detta för att kunna räkna på inkommit 
förslag och jämföra. Olika slags bänkar lämpar sig olika för SD 's förslag kontra 
MP 's, därav olika antal. 
En del parkbänkar består av fler ribbor och lämpar sig bättre för att måla i 
regnbågens färger varpå en del enbart har två eller tre ribbor och därmed bättre 
lämpar sig för att måla gul och blå. 
Punkt fyra: Inga specifika föremål som man önskar måla svenska flaggan på har 
angetts i motionen och för att kunna göra en ekonomisk bedömning har tekniska 
förvaltningen valt ut att räkna på, och se konsekvenserna av, att måla på 
parkbänkar. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -10-12, § 161, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att: 

1. Med tanke på hårda bespari.ngskrav avslå motionen gällande punkt nr tre 
och punkt nr fyra som berör tekniska förvaltningen. 

2. Övriga punkter föreslås annan berörd nämnd ta beslut om. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering uf //I' Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

§ 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Motion angående renhållning och askfat i Hässleholm 
Dnr: TF 2021/405 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bifalla motionen. 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV), Simon Berneblad (I<D), Torsten Nilsson (M) reserverar sig 
mot beslutet. 

Yrkande 
Ordförandeföreslår tekniska nämnden följande beslut: 

"Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen". 

Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (l<D) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S) yrkar bifall till liggande 
förslag. 

Ernst H erslow (FV) yrkar att på ändring i ordförandeförslaget om det vinner gehör, 
med att avslå endast punkt 2 och 3 i motionen och att punkt 1 ska anses besvarad. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och ordförandeförslaget mot varandra och 
finner ordförandeförslaget bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för ordförandeförslaget och nej-röst för liggande förslag. 

4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Tekniska nämnden 

Följande röstar ja: Thomas Haraldsson (FV), Simon Berncblad (KD), Ernst 
Herslow (FV), Torsten Nilsson (M). 

Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid 
N yman (S), Greger Johnsson (S), Ken Andersson Breisch (SD), Torgny Hohnberg 
(SD) 

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

Beskrivning av ärendet 

En motion angående askfat inne i Hässleholm, så kallade "fimpaplatser" har 
inkommit. Samtidigt finns en relativt ny lag om rökförbud på allmänna platser 
utomhus. 

Rökförbudet omfattar bland annat uteserveringar, entreer till rökfria lokaler såsom 
butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser 
och andra platser som allmänheten har tillträde till. 

Förvaltningen har utrett ärendet och har svårt att hitta en "fimpaplats" att hänvisa 
till i centrum som inte omfattas rökförbudsplatserna och som rökare skulle söka sig 
till för att röka. Idag använder många rökare papperskorgarna till fimparna men 
många slänger tyvärr fimparna på marken. 
D å tekniska förvaltningens driftavdelning fick ett tillskott i årets budget 2021 har 
man startat upp projektet "En renare kommun" i våras. Förvaltningen har i och 
med det projektet ökat på städningen i centrum men också i hela kommunen. 
Projektet har varit igång sedan 1 maj 2021 och man plockar genomsnitt 2,5 m3 
skräp i veckan som annars hade legat k-var på marken. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 159, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå komn10nstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering crv /117 Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 101 

Motion - Industrimark Hässleholm Nord 
Dnr: TF 2021 /446 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till att ett sådant efterfrågat arbete redan pågår. 

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och Benny Petersson (S) förslag mot varandra 
och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ta fram 
en utredning för området Hässleholm Nord i syfte att attrahera investeringar som 
gynnar en hållbar utveckling. Utredningen föreslås innehålla ekonomiska kalkyler 
och olika förslag på finansiering av områdets utveckling. 
Tekniska förvaltningen har sedan tidigare under år 2021 startat ett arbete med att 
kvalitetssäkra delar av tidigare utfört planeringsarbete och arbetar för närvarande 
med en förnyad sammanställning av den typ av frågor som efterfrågas i motionen. 
Detta inkluderar en ny uppskattning av kostnaden för genomförande av hela 
området och en tidplan för det samma. Det betonas att projektet har varit vilande 
under en lång tid och att alla uppskattningar som kan göras under rådande 
förhållanden har en betydande osäkerhetsfaktor. 
När ovan nämnda arbete är klart avser tekniska förvaltningen att därefter initiera ett 
ärende om att kommunen ska beställa ett arbete från Trafikverket avseende 
framtagande av en ny vägplan för en trafikplats för angöring till Hässleholm Nord 
från väg 21 samt genomförande av den samma. Eftersom det innebär en betydande 
investering måste ett sådant ärende beslutas i kommunfullmäktige. D et kan 
troligtvis som tidigast ske i början av år 2022. 

Tekniska nämnden 

Justering /f/J Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Tekniska nämnden 

E ftersom det redan pågår ett arbete som är snarlikt det som motionen efterfrågar 
anser tekniska förvaltningen att motionen ska avslås och föreslår att detta blir 
tekniska nämndes beslut. 

Arendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 162, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att ett sådant efterfrågat arbete redan pågår. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

§ 102 

Initiativärende gällande skogsröjning 
Dnr: TF 2021/541 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att remittera ärendet till förvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Benny Petersson (S) väcker vid sammanträdets öppnande ett initiativärende enligt 
följande: 

Hässleholms kommun sköter ju sin skog genom upphandlad entreprenör som då 
givetvis följer skogsbruksplan vid avverkning/röjning/gallring av skogen. Och en 
del konsekvenser av detta är att man lämnar ris och mindre grenar kvar, för att 
förmultna. Detta kan ju ta några år och under denna tid är det väldigt svårt att ta sig 
fram genom området samtidigt som det ser fult ut. Exempel på detta är ju bland 
annat längs Hovdalavägen och nu senast längs med Helsingborgsvägen. N är det 
gäller tätortsnära avverkning/ röjning/ gallring så bör detta ris tas bort omgående 
efter slutfört arbetet för att dels öka framkomligheten för folk som vill gå i skogen, 
och för att minska intrycket av ovårdad/ ostädad skog. 

Därför yrkar jag på att vid tätortsnära skogsarbete skall ris/ grenar tagas bort i 
samband med arbetet slutförs. 

Bilaga: Initiativärende 

Sänt till: Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholm 2021-10-27 

Initiativärende till Tekniska nämnden de 28 oktober 2021 

Hässleholms kommun sköter ju sin skog genom upphandlad entrepenör som då givetvis följer 
skogsbrukplan vid averkning/röjning/gallring av skogen. Och en del konsekvenser av detta är att 
man lämnar ris och mindre grenar kvar, för att förmultna. Detta kan ju ta några år och under denna 
tid är det väldigt svårt att ta sig fram genom området samtidigt som det ser fult ut. Exempel på detta 
är ju bland annat längs hovdalavägen och nu senast längs med helsingborgsvägen När det gäller 
tätortsnära avverkning/röjning/gallring så bör detta ris tas bort omgående efter slutfört arbetet för att 
dels öka framkomligheten för folk som vill gå i skogen, och för att minska intrycket av ovårdad/ 
ostädad skog . 

Därför yrkar jag på att vid tätortsnära skogsarbete skall ris/grenar tagas bort i samband med arbetet 
slutförs. 

Benny Petersson Socialdemokraterna 
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§ 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2021/400-1 
Tekniska förvaltningen - D elegationsprotokoll september 2021 

Tekniska nämnden 

Justering )1/7 Utdraget bestyrkes 
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§ 104 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: KLF 2021/ 499 - Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2021 / 275 - Initiativärende om att revidera riktlinjer för lokalförsörjning 
i Hässlehohns kommun 
Dnr: I<FF 2021 / 125 - Svar -Motion om behovet av fler gräsplaner i Hässleholms 
tätort 
Dnr: KLF 2021 / 629 - Reviderade åtgärdsplaner från april från nämnder för en 
budget i balans 2021 
Dnr: K.LF 2021/487 - D elårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 
2021 

Tekniska nämnden 

Justering jl/7 Utdraget bestyrkes 
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