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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, 2021 -11-25, kl. 13:30-15:00 

Torsten Nilsson (M), ordförande 
Ulf Berggren (SD), 1 :e vice ordförande 
Benny Petersson (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Haraldsson (L) 
Simon Berneblad (KD) 
Pia Litbo (S) 
Agne Nilsson (C) 
Ernst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 

Greger Johnsson (S), Torgny Holmberg (SD) 

Andreas Novotny, Urban Widmark, Pierre Bäckman 

Förvaltningschef Mats Svensson, verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson, 
nämndsekreterare Annika Johansson 

Ulf Berggren (SD) 

Tekniska förvaltningen 

§105 - §115 

Sekreterare 

Ordförande 
Torsten Nilsson (M) 

Justerare ~ ~ --V 
Ulf Berggren (SD) 

1 (18) 



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 

SAM1\'lANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2021-11-25 

2021-11 -30 

2021 -12-21 

Tekniska förvaltningen 

A~b:~k s 
' ... .... .. .. . 

N Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning 

I nformationsärende 

Ekonomi information 

Månadsuppföljning per 2021-10-31, med prognos för helåret 

Intern kontrollplan granskningsrapport 2021 

Sammanträdesdagar 2022 för tekniska nämnden och 
tekniska nämndens arbetsutskott 

Medfinansiering av Vannebergakorset 

Medfinansieringsavtal för ny GC-väg utmed 
Industrigatan i Vinslöv 

Motion - Utöka antalet hundrastgårdar i kommunen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Övriga anmälningar 

Tekniska nämnden 

Justering 

lf-
Utdraget bestyrkes 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§ 111 

§ 112 

§ 113 

§ 114 

§ 115 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 105 

Godkänna dagordning 

Beslut 

Föreslagen dagordning godkänns. 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 106 

I nformationsäre nde 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Mats Svensson informerar om förvaltningens pågående arbete 
med bokslut. Presenterar också program for tekniska nämndens utflykt den 16 
december där man bland annat kommer att besöka några av tekniska förvaltningen 
pågående projekt. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 107 

Ekonomi information 

Beslut 

SAMMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson informerar om budgetuppföljning per 
2021-10-31 med prognos för helåret. Avvikelseanalys per verksamhet för drift och 
investering. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 108 

Månadsuppföljning per 2021-10-31, med prognos för 
helåret 
Dnr: TF 2021/517 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna tekniska förvaltningens månadsuppföljning 
per 2021-10-31 med prognos för helåret. 

Beskrivning av ärendet 

E nligt" Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och flerårsplan 2022- 2023" framgår 
att alla n ämnder ska lämna fem ekonomiska uppföljningar under året. 

Uppföljningarna utgörs av m ånadsuppföljning per sista februari, april och oktober 
samt delårsrapport jan-aug och årsredovisning. 

Syftet med de ekonomiska uppföljningarna är att informera och redovisa nämndens 
ekonomiska utveckling under perioden samt att ge en prognos för helåret. 
Redovisningen ska visa en korrekt bild av vad som har hänt under perioden och 
redogöra för händelser som väsentligt påverkat resultatet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott b eslutade 2021-11-09, § 17 3, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna tekniska förvaltningens månadsuppföljning 
per 2021 -10-31 med prognos för helåret. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA1'1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 109 

Intern kontrollplan granskningsrapport 2021 
Dnr: TF 2021 /537 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna Intern kontroll - Granskningsrapport 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna lämna en granskningsrapport om 
det interna kontrollarbetet från årets kontrollplan. Granskningsrapporten ska enligt 
kommunens regler innehålla en sammanfattning av nämndens interna 
kontrollarbete, med rubriker som "kontrollmoment", "utförande", samt "resultat". 

Beslutade kontrollområden i tekniska nämndens kontrollplan för 2021 är Allmän 
servicenivå, Effektivt lokalutnyttjande, Diarieföring och dokumenthantering samt 
Hållbar produktion, minska kommunens klimatpåverkan. 

Metoder för att genomföra den interna kontrollen är bland annat egenkontroller, 
stickprov, statistik men även regelbundna samtal med budgetansvariga samt externa 
mätningar. Granskningsrapport för intern kontroll år 2021 för tekniska nämnden 
avrapporteras i bifogat material. 

Ärendets tidigare behandling 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-11 -09, § 174, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna Intern kontroll - Granskningsrapport 2021. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 110 

Sammanträdesdagar 2022 för tekniska nämnden och 
tekniska nämndens arbetsutskott 
Dnr: TF 2021/518 

Beslut 

Tekniska nämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2022 för 
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott. 

Yrkande 
Torsten Nilsson (M) yrkar att felskrivet datum för påsklovet justeras och att 
beredningsmötet den 14 / 4 flyttas till den 7 / 4 så det inte infaller på påsklovet. 

Omröstning 
Ordförande ställer ändringsyrkandet under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden och tekniska nämndens 
arbetsutskott har tagits fram. 
Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från följande förutsättningar: 

Allmänna fiJrttlsättningar 

Inget sammanträde har lagts in på kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens 
sammanträdes tider. 

Inget sammanträde har heller lagts in under vå1-vintcrlovet 
2022-02-21 - 2022-02-27, påsken 2022-04-11 - 2022-04-14 eller höstlovet 
2022-10-31 - 2022-11-04. 

Planeringen av sammanträdestiderna har i möjligaste mån utgått ifrån att tekniska 
nämndens arbetsutskott har 1 sammanträde/månad på tisdagar och 1 
nämndsammanträde/ månad på torsdagar. Under sommaren har det lagts in en 
mötes fri månad. Om extra sammanträden behövs, planeras det in efter behov. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-09, § 175, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden följande beslut: 

Tekniska nämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2022 för 
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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* Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Nämndsekreterare Annika Johansson 
Tekniska förvaltningen 
Administration/stab 

Sammanträdesdagar 2022 

Beredning Sista 
Torsdagar datum 
kl. 08.30 Inlämning 

TNAU 

Tis. 21/12 2021 3/1 kl. 12 

3/ 2 27/1 

3/3 24/2 

7/4 7/4 

5/5 28/4 

2/6 25/5 

11 / 8 29/7 

8/ 9 2/9 

6/10 30/9 

3/11 28/10 

1/ 12 25/11 

Tis. 20 / 12 2022 3/1 2023 
kl. 08.30 kl. 12 

Tekniska förvaltningen / Administration/stab 

BILAGA 

Datum 

2021-11-01 

Tekniska nämnden 

Tekniska 
nämndens AU 
Tisdagar 
kl. 08.30 

11/1 

8/2 

8/3 

19/4 

10/5 

7/6 

16/8 

13/9 

11/10 

8/11 

6/12 

12/12023 
kl. 15.30 

Postadress: , 281 80 Hässleholm Besöksadress: Bokebergsgatan 5 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: kontaktcenter@hassleholm.se Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

Diarienummer 

TF 2021/518 

Tekniska 
nämnden 
Torsdagar 
kl. 13.30 

27/1 

17/2 

24/3 

28/4 

19/5 

23/6 

1/9 

29/9 

27/10 

24/11 

15/12 

12/12023 
kl. 13.30 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 111 

Medfinansiering av Vannebergakorset 
Dnr: TF 2021/539 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
följande: 

1. Maximalt 19, 7 mnkr avsätts år 2025 för med finansiering av vägport under rv 
21 med anslutningar och maximalt 1,1 mnkr avsätts år 2025 för upprustning 
av gång- och cykelväg samt informations- och mobilitetsåtgärder för 
oskyddade trafikanter. 

2. Tekniska nämndens budget kompenseras för ökade driftkostnader som 
uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 

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

Yrkande 
Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Agne Nilsson (C), Thomas Haraldsson (L) 
yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

E n förbättrad och mer trafiksäker anslutning på väg 21, "Vannebergakorset" mellan 
Vanneberga och Vinslöv, planeras sedan många år. I korsningen har det fram till nu 
funnits en variabel hastighetsbegränsning som ställs in olika beroende på om 
anslutande trafik förekommer eller ej. Dock har tekniken med digital skylt ej varit 
tillförlitlig och stundtals slutat fungera, därför måste en ny lösning till. 

Ärendet har nyligen varit uppe i tekniska nämnden och kommunstyrelsen med 
uppkommit krav om en komplettering av den första utredningen/ åtgärdsvalsstudien 
(AVS). 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Trafikverket har nu inkommit med en sådan komplettering, vilken denna nya 
tjänsteskrivelse behandlar. Därtill har medfinansieringsavtalet som fanns med i förra 
ärendet också uppdaterats 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-09, § 178, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta följande: 

1. Maximalt 19, 7 mnkr avsätts år 2025 för medfinansiering av vägport under 
rv 21 med anslutningar och maximalt 1,1 mnkr avsätts år 2025 för 
upprustning av gång- och cykelväg samt informations- och 
mobilitetsåtgärder för oskyddade trafikanter. 

3. Tekniska nämndens budget kompenseras för ökade driftkostnader som 
uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 

Sänt till: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 112 

Medfinansieringsavtal för ny GC-väg utmed 
Industrigatan i Vinslöv 
Dnr: TF 2021 /472 

Beslut 

Tekniska nämnden besluta att: 

1. Godkänna medfinansieringsavtalet 

2. Uppdra åt ordförande att underteckna medfinansieringsavtalet. 

Beskrivning av ärendet 

Inför antagande av detaljplan för nytt verksamhetsområde i Vinslöv har 
Trafikverket ställt som krav att kommunen tecknar ett medfinansieringsavtal för 
anläggande av ny GC-väg utmed Industrigatan fram till anslutande GC-väg utmed 
Lommarpsvägen. 

Detaljplanen är inför antagande hos Miljö-och stadsbyggnadsnämnden. Syftet med 
detaljplanen är utöver att möjliggöra mark för verksamheter bland annat även att 
stärka kopplingen mellan tätorten, tätortsnära natur och fritidsanläggningar, genom 
en gång- och cykelväg. 

Barnperspektivet 

En gång-och cykelbana längs med Björkhagavägen förbättrar möjligheten för barn 
att ta sig mellan bostad, fritidsaktivitet och rekreation. 

Miljökonsekvenser 

En gång-och cykelbana längs med Björkhagavägen förbättrar möjligheten att ta sig 
mellan bostad, arbete, fritidsaktivitet och rekreation med cykel. 

Tekniska nämnden 

Justering ~ ( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTID\DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för anläggandet av gång - och cykelvägen föreslås belasta 
investeringskontot för den nya detaljplanen. Kostnaden uppskattas inrymmas inom 
befintlig budget för projektet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -11-09, § 177, Följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att: 

1. Godkänna medfinansieringsavtalet 

2. Uppdra åt ordförande att underteckna medfinansieringsavtalet. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Trafikverket 

Tekniska nämnden 

Justerin(V Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 113 

Motion - Utöka antalet hundrastgårdar i kommunen 
Dnr: TF 2021/540 

Beslut 

T ekniska nämnden föreslår kommunfullmäktiga att avslå m otionen med hänsyn att 
rutiner redan finns. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Simon Berneblad (KD), Agne N ilsson (C), Thomas 
Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 
Ulf Berggren (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 om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen med yrkande att: Berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens 
hundrastgårdar och dess geografiska platser samt att på av berörd nämnds valda 
plats/platser uppföra ny / nya hundrastgårdar. 
I dagsläget har vi fyra hundrastgårdar i kommunen, i Vinslöv, Vittsjö, Hästveda och 
Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. T ekniska förvaltningen har som rutin 
att när det kommer in en önskan om en hundrastgård så ska det bildas en förening 
som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar for byggnation om lämplig 
plats kan hittas. 
Man måste ta hänsyn kring störningsmoment som kan uppstå till kringboende när 
man väljer plats. 
Enstaka ö nskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har 
ännu bildats. 

Tekniska nämnden 

Justering

6 
/ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

SAi\fMANTil.ÄDESPROTOKOLl~ 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Medför tillskott i budgeten för byggnation och drift. De hundrastgårdar som finns 
idag sköts och drivs av ideella föreningar vilket fungerar bra. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-09, § 179, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktiga att avslå motionen med 
hänsyn att rutiner redan finns. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering {) r Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2021/562-1 
Tekniska förvaltningen - Anmälan av delegationsbeslut 

Tekniska nämnden 

Justering 6 ~ Utdraget bestyrkes 

17 (18) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 115 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: KLF 2021 / 487 - Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 
2021 
Dnr: KLF 2021 / 629 - Reviderade åtgärdsplaner från april från nämnder för 
en budget i balans 2021 
Dnr: KLF 2021 / 456 - Uppdatering av taxor för felparkeringsavgifter 
Dnr: KLF 2021/551 - Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
Dnr: KLF 2020/1018 - Motion - "Gör Brännmästaren 7 till ungdomens Hus" 
Dnr: KLF 2020/961 - Motion om badhusorganisationen i Hässleholms 
kommun 
Dnr: KLF 2021 / 45 - Motion om att anpassa hastighetsgränser 
Dnr: KLF 2021/667 - Utredning om lokal för en sammanhållen 
Inomhus träning 
Dnr: BN 201 7-000995 - LÄREDA 436:6 Detaljplan för Läreda 436:6 m.fl. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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