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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, 2020-12-17, kl. 13:30-15:30 

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

Urban Widmark (M) ersätter Roger Wirödal (KD) 
Ingrid Nyman (S) ersätter Rickard Burman (S) 

Mats Svensson, förvaltningschef 
Tobias Oscars son, verksamhetsutvecklare § 103 
Karl Lahtela, exploateringsingenjör § 102, § 105 
Annika Johansson, nämndsekreterare 

Benny Petersson (S) 

Tekniska förvaltningen, 2020-12-22 kl. 12.00 

§101 - §111 

Sekreterare 

Ordförande 
Torsten N ilsson (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 
2020-12-17 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2020-12-17 

2020-12-23 

2020-01-13 

Tekniska förvaltningen 

.... .. .. !V ..... C. ... ... ... .. . ... ... ... . 9 1 
Annik 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning 

lnformationsärende 

Ekonomi information 

Intern kontroll Granskningsrapport 2020 

Remissyttrande - förvärv av Brännmästaren 7 

Yttrande motion, lokal för sammanhållen inomhusträning 

Yttrande motion, Angående "Badhusorganisation i Hässleholms 
Kommun 

Yttrande motion, "Gör Brännmästaren 7 till Ungdomens Hus" 

Yttrande motion, Utvärdering av organisationsförändringar 

Anmälan av delegationsbeslut 

Övriga anmälningar 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 101 

§ 102 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§ 111 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 101 

Godkänna dagordning 

Föreslagen dagordning godkänns. 

Tekniska nämnden 

Justering 

/fJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 102 

lnformationsärende 

Ordförande informerar att Roger Wirödal (KD) kommer att lämna sitt uppdrag i 
tekniska nämnden. 

Förvaltningschef Mats Svensson informerar att beslut gällande fiberdom är klart 
och att kommunfullmäktige har antagit ny budget och vilka uppdrag som tilldelats 
tekniska förvaltningen. 

Karl Lahtela informerar efter önskemål om ärende gällande utbyggnad av sjukhus. 
Ärendet är igång och markundersökningar påbörjade. Löpande möten hålls med 
projektgruppen. 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 103 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson lämnar ekonomisk rapport med prognos 
för helåret. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 104 

Intern kontroll Granskningsrapport 2020 
Dnr: TF 2020/667 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna Intern kontroll - Granskningsrapport 2020. 

Beskrivning av ärendet 

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

Beslutade kontrollområden i kontrollplanen är diarie/ arkiv- och 
dokumenthantering, budgetarbete, allmän servicenivå och planerat underhåll. 

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 2020 för tekniska nämnden avrapporteras 
i bifogat material. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-01, § 225, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna Intern kontroll - Granskningsrapport 2020. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen och revisorerna 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

j/J 

7 (22) 



,,,,'OU''O 
:uusnn 

~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 105 

Remissyttrande - förvärv av Brännmästaren 7 
Dnr: TF 2020/180 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna Tekniska förvaltningens 
remissyttrande och överlämna det som T ek.ruska nämndens remissyttrande i 
ärende "Förvänr av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7, KLF 
2020 / 408" till Kommunfullmäktige. 

2. Tekniska nämnden beslutar att godkänna den ändrade köpehandlingen och 
att genomföra förvärvet av Hässleholm Brännmästaren 7. 

Reservationer 
Ernst H erslow (FV), Torsten N ilsson (M), Urban Widmark (M), Thomas 
Haraldsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

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

Torsten N ilsson (J\1) yrkar bifall till förs ta att-satsen och att i andra att-satsen ändras 
texten till: Att föreslå Tekniska nämnden att inte godkänna den ändrade 
köpehandlingen och att inte genomföra förvärvet av Hässleholm Brännmästaren 7. 

Ernst Herslow (FV), Urban Widmark (M), T homas Haraldsson (L) yrkar bifall till 
T orsten N ilsson (M) ändringsyrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer första att-satsen under proposition och finner den bifallen enligt 
liggande förslag. 
Han ställer sen dem båda förslagen av andra att-satsen mot varandra och finner 
Torsten Nilsson (M) ändringsyrkande bifallet. 

Votering begärs. 

Tekniska nämnden 

Justering 

Gv 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

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

6 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
Följande röstar ja: 
Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (SD), Pa Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Ken 
Andersson Breisch (SD), Patrik Persson (SD) 

Följande röstar nej: 
T homas Haraldsson (L), Urban Widmark (M), Ernst Herslow (FV), Torsten 
Nilsson (11) 

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

Beskrivning av ärendet 

I samband med Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2020 
beslutades om en återremiss till tekniska nämnden för inhämtande av yttrande från 
tekniska nämnden avseende kostnad för de underhållsåtgärder som är markerade 
med rött och gult i den till ärendet fogade statusbedömningen samt för utredning 
om någon av byggnaderna är angripna av mögel, se bilaga 1. 

Tekniska förvaltningen har via E urofins genomfört kemisk luftanalys MVOC för att 
undersöka förekomst av mikrobiella och / eller kemiska skador i fastigheten. Totalt 
togs fem olika prover som placerades ut på fyra olika platser i två olika byggnader. 
Fyra prover togs i den före detta postterminalen och ett prov togs i den "gula 
villan". 

Resultatet av analysen visar på att det inte finns indikationer på att fukt har orsakat 
mikrobiella och/ eller kemiska skador i byggnaderna, se bilaga 2. I ett prov (som 
placerads vid korridor/ omklädningsrum i den före detta postterminalen) uppvisades 
en något högre halt än förväntat av 1-butanol. Detta ämne används som 
lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då 
golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. 

Tekniska förvaltningens bedömning av resultatet är att det inte förekommer 
indikationer på mögel i anslutning till de analyserade platserna och att byggnaderna 
därmed inte är angripna av mögel. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Tekniska förvaltningen har genomfört en uppskattning avseende kostnaden för de 
underhållsåtgärder som är markerade med rött och gult i den till ärendet fogade 
statusbedömningen. Totalt uppskattas kostnaden för underhållsåtgärderna till ca 
8 500 000 kr för de åtgärder som varit möjliga att uppskatta, se bilaga 3. 
Uppskattningen innehåller osäkerheter och därmed inkluderas en osäkerhetsfaktor 
om 15% . Med beaktning till osäkerhetsfaktorn uppskattas kostnaden mellan 
7 225 000 - 9 775 000 kr för underhållsåtgärderna. 

Den uppskattade kostnaden ska ses som den kostnad som uppkommer för att höja 
statusen till den nivå som Hässleholms kommun önskar som eventuell ägare av 
fastigheten. Detta innebär inte att fastigheten inte går att använda och förvalta i det 
skick den förvärvas i. 1fan bör dock beakta att ett eventuellt ytterligare 
investeringsbehov i fastigheten är avhängigt ett framtida användningsområde. 

Resultatet av den mikrobiella analysen och den uppskattade kostnaden medför inte 
en förändrad instälJning från tekniska förvaltningen avseende förvärvet. Tekniska 
förvaltningen föreslår att förvärvet inte ska genomföras. 

Övrigt 
I samband med återremissen har en ändring i köpehandlingen gjorts. Detta med 
anledning av att återremissen sannolikt innebär att beslut i ärendet inte tas av 
kommunfullmäktige förrän efter årsskiftet. För att köpehandlingen ska vara giltig 
vid beslutstillfålJet har följande ändring gjorts: 

I köpehandlingen fanns en skrivelse om "12. Villkor för Avtalets fullföljande". 
Enligt 12.a. är avtalet villkorat av att avtalet godkännas genom beslut av 
kommunfullmäktige i Hässleholms kommun och att beslutet vinner laga kraft. 
Enligt 12.b. skulle villkoret i 12.a. uppfyllas senast den 31 december 2020. Med 
anledning av återremissen har tiden för att uppfylla villkoret i 12.a. förlängts till den 
31 december 2021 i 12.b. 

Eftersom köpehandlingen är ändrad behöver den ändrade köpehandlingen 
godkännas. Köpehandlingen bifogas som bilaga 4. Tekniska förvaltningen föreslår 
att köpehandlingen inte godkänns och att köpet inte genomförs i enlighet med 
tekniska förvaltningens förslag till beslut den 25 juni 2020, se bilaga 5. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för analysen uppgår till ca 20 000 kr. 

Underhållsåtgärderna uppskattas kosta ca 8 500 000 kr. Beaktat en osäkerhetsfaktor 
om 15% uppskattas kostnaden mellan 7 225 000 - 9 775 000 kr. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Köpeskilling inklusive förvärvskostnader uppgår till ca 30,4 mkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-01, § 226, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar: 
1. Att föreslå Tekniska nämnden att godkänna Tekniska förvaltningens 
remissyttrande och överlämna det som Tekniska nämndens remissyttrande i 
ärende "Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7, KLF 2020/ 408" 
till Kom.munfullmäktige. 
2. Att föreslå Tekniska nämnden att godkänna den ändrade köpehandlingen och 
att genomföra förvärvet av Hässleholm Brännmästaren 7. 

Sänt till: 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 106 

Yttrande motion, lokal för sammanhållen 
inomhusträning 
Dnr: TF 2020/647 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Reservationer 
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår att delta i beslutet. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV), Urban Widmark (M), Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall cill 
liggande förslag. 
Benny Petersson (S), Ingrid Nyman (S) yrkar bifall cill motionen. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns. Ja-röst för bifall cill liggande förslag, nej-röst 
för bifall cill motionen. 
4 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 
Följande röstar ja: 
Thomas Haraldsson (L), Urban Widmark (M), Ernst Herslow (FV), Torsten 
Nilsson(M) 

Följande röstar nej. 
Benny Petersson (SD), Pa Litbo (S), Ingrid Nyman (S) 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMl\1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Följande avstår att delta: Ulf Berggren (SD), Ken Andersson Breisch (SD), Patrik 
Persson (SD) 

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

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna i Hässleholm har inkommit med motion om "Lokal fljr 
sammanhållen inomhusträning". I motionen framförs behov av en central lokal i 
Hässleholm för att bedriva friidrott under inomhussäsongen. Med anledning av det 
yrkar motionärerna att: 

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda om kommunen idag äger någon lokal eller 
om det finns möjlighet att ~gga till en befintlig idrottshall som hå/ler det måtten som 
krävs.for att bedriva en bra inomhusträningfar.friidrott 

Utredning ska presenlerasflir Kom mu nsryrelsen senast den 2021-03-3 1 jo"r att sedan 
kunna vara ett underlag till budgetarbete/ 2022. 

Yttrande 

Tekniska nämnden föreslås avslå motionen. Som skäl anges att frågor rörande 
lokalbehov, i enlighet med kommunfulhnäktiges beslut, först ska beredas i 
verksamhetsdrivande fack.nämnd för att därefter hanteras i kommunens 
lokalstrategiska grupp. 

Frågan om lokal för inomhusträning för friidrott hänskjuts därför till kultur- och 
fritidsnämnden för ställningstagande med eventuell åtföljande behovsutredning och 
prioritering. 

Vid en första anblick av sakfrågan ter sig en tillbyggnad av befintlig idrottshall som 
verksamhetsmässigt svår att hantera. En traditionell idrottshall som uppförts för 
skolgymnastik och som under helger och kvälls tid även nyttjas av inomhusidrotter 
som exempelvis innebandy, badminton, handboll, fotboll, basket etc. bedöms som 
svår att kombinera med friidrottens specifika lokalbehov avseende löpbanor, 
hoppgropar och kastgrenar. Samtidigt är det säkerligen så att en anpassad lokal för 
friidrott även kan vara till glädje för skolidrott och för andra idrotter. Denna fråga 
behöver därför klargöras. Därvidlag framhålls åter vikten av att hantera lokalfrågor 
via en facknämnds tydliga behovsframställan. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-01, § 230, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 
helhet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässl@holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 107

Yttrande motion, Angående "Badhusorganisation i 
Hässleholms Kommun" 
Dnr: TF 2020/648 

Beslut 

Att föreslå Kotnmunfullmäktige att anse motionen i sin helhet besvarad. 

Yrkande 
Urban Widmark (M), Thomas Haraldsson (L), Ernst Herslow (FV) 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 i Hässleholm har i motion till Kommunfullmäktige lämnat 
förslag på hur den samlade badhusorganisationen kan planeras. Inriktningen i 
förslaget är att uppföra ett nytt mindre badhus med inriktning mot barnfamiljer och 
rekreation i området Norden till en låg kostnad om 70-90 mnkr. Samtidigt föreslås 
att övriga befintliga simanläggningar, exklusive Hässleholrngårdens varmvattenbad, 
renoveras och att de framgent hålls i gott skick. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följa satser: 

Att utreda de ekonomiska kostnaderna och att ta fram en plan flir att renovera badhusen 
i Hässleholms kommun �fter behov enligt ovanstående 

Attgenonifiira ovanstående renovering 

Att ta fram en långsiktig underhållsplan flir badhusen så att de framgent hålls i gott 
skick 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

För vidare handläggning av inkommen motion har kommunlednings förvaltningen 
efterfrågat yttrande från tekniska nämnden. 

Yttrande 

Tekniska nämnden föreslås att anse motionen besvarad. Som skäl anges att frågor 
rörande lokalbehov, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, först ska beredas i 
verksamhetsdrivande facknämnd för att därefter hanteras i kommunens 
lokalstrategiska grupp. Frågan om samlad badhusorganisation hänskjuts därför till 
kultur- och fritidsnämnden för ställningstagande med eventuell åtföljande 
behovsutredning och prioritering. 

Som ytterligare skäl framhålls att det alltjämt pågår en badhusutredning. Eventuella 
alternativ med tillhörande kostnadskalkyler hänskjuts till denna utredning att ta 
ställning till. 

Vidare bedöms det som svårt att ta ställning till motionens andra sats innan en 
utredning, i enlighet med första satsen, klargjorts. Beslut om att genomföra en 
föreslagen renovering bör tas först efter att de ekonomiska konsekvenserna 
framförts. Slutligen framhålls att tekniska nämnden alltjämt, via kommunens 
budgetberedning, presenterat de behov som erfordras för att hålla kommunens 
lokaler i gott skick. Efter budgetberedningens process har Kommunfullmäktige 
möjlighet att fatta beslut i frågan. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-01, § 231, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå Kommunfullrnäktige att anse motionen i sin 
helhet besvarad. 

Sänt till: Komrnunledningsförvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

16 (22) 



SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 108 

Yttrande motion, "Gör Brännmästaren 7 till 
Ungdomens Hus" 
Dnr: TF 2020/656 

Beslut 

Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Yrkande 
Urban Widmark (M), Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Hässleholm har i motion till Kommunfullmäktige lämnat 
förslag om att anpassa del av fastigheten Brännmästaren 7 för verksamheten 
Ungdomens Hus. Motionären framhåller ekonomiska fördelar då lokalen antas 
kunna anpassas till Ungdomens Hus med enkla medel, samt att övriga lokalytor kan 
inbringa hyresintäkter vid ett förvärv av fastigheten. Dessutom lyfts aktuell 
lokalisering som synnerligen positiv med närhet till stationen och centrum. Även 
närheten till Kulturhuset skulle möjliggöra ett samnyttjande av lokalerna där. 

Motionären föreslår följande satser: 

Att kommunsfyrel.ren tar fram en utredning om hur man med enkla medel anpassar 
lokalerna (Brännmästaren 7) efter verksamhetens behov for Ungdomens Hus 

Att utredningen presenterasfiir beslut om genovfo'rande till Kovmnmsryrelsen for vidare 
beslut i Kommunfullmäktige. 

Att J..1.arkans verksamhet i1iförs i Ungdomens Hus 0 1,h verksamheten efter infiirande 
lämnar lokalerna på T4-området 

För vidare handläggning av inkommen motion efterfrågas yttrande från tekniska 
nämnden. 

Yttrande 
Enligt detaljplan upprättad 1975 är aktuell fastigheten planerad för 
småindustriändamål, vilket avviker från Ungdomens Hus verksamhet. Huruvida 

Tekniska nämnden 

Justering 

Gr Utdraget bestyrkes 
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kommunen avser att ändra detaljplanen eller tillåta en avvikelse behöver därför först 
utredas, innan en förstudie om att inrymma Ungdomens Hus verksamhet i 
fastigheten genomförs. Ett klargörande om detaljplan behöver även inkludera en 
bedömning över lämpligheten att tillåta Ungdomens Hus verksamhet i dess 
omedelbara närhet till järnvägen. Med anledning av detta föreslås att motionen 
avslås i sin helhet. 

Övrigt 
Som yttermera information kan nämnas att tekniska förvaltningen, i samband med 
ärende om förvärv av fastigheten, låtit genomföra en preliminär statusbesiktning av 
byggnaderna. Sammanfattningsvis framgår att byggnaderna är i behov av en snar 
modernisering. Yttre ytskikt som tak, fönster och fasad är i behov av renovering. 
Även fastighetsteknik som ventilation, brandlarm, passagesystem och styr- och 
reglerteknik är av äldre teknik med delvis bristfällig status. Inre ytskikt bedöms som 
normal standard med en viss industriell prägel. 

Erfarenhetsmässigt vill även framhållas att en enkel anpassning i realiteten ofta 
innebär större kostnader än vad som initialt antagits. Verksamhetsmässiga behov 
föranleder vanligtvis att olika byggnadsmässiga lagkrav inträder, vilket är 
kostnadsdrivande. 

Att genomföra en långsiktig investering i en fastighet bör harmoniera med ett 
långsiktigt bevarande och ägarintresse av en fastighet. Med det i beaktande är det 
därför viktigt att först klargöra förutsättningarna av en lokalisering på aktuell plats 
givet gällande detaljplanebestämmelser. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-01, § 232, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 
helhet. 

Sänt till: kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 109 

Yttrande motion, Utvärdering av 
organisationsförändringar 
Dnr: TF 2020/660 

Beslut 

Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Ingrid Nyman (S), Pia Litbo (S) yrkar bifall till liggande förslag, 
att bifalla motionen. 
E rnst H erslow (FV), Urban Widmark (M), Thomas Haraldsson (L), Ulf Berggren 
(SD), Ken Andersson Breisch (SD) yrkar avslag till motionen. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att motionen ska avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna i 
Hässleholm har till Kommunfullmäktige inkommit med gemensam motion om 
"Utvärdering av or;ganisationsfiirändringar". Motionen behandlar sammanslagningen av 
de tidigare fyra nämnderna till de två nya nämnderna Kultur- och Fritidsnämnden 
samt Miljö- och Byggnadsnämnden och den generellt minskade politiska 
organisationen i nämnder, arbetsutskott och styrelser. E nligt motionärerna togs 
beslutet utan underlag och kompletta konsekvensanalyser. Motionärerna framför 
vidare att det vid större förändringar är brukligt att man utvärderar och 
sam.manfattar eventuella konsekvenser. 

Därför yrkas att det före oktober månads utgång 2019 presenteras: 

1. En ge11om!Jsa11de utvärdering och redovisning av kostnadshespmingar inom respektive 
nämnd och fo'n1altning samt vilka iivriga rationella hesparingseflekter som kommer ut av 
flirändringarna. 

2. En genom!Jsande utvärdering av hur beslutsprocessens kvaliti har påverkats med hän!Jn 
till effektivitet, rättssäkerhet, demokrati och den politiska s(yrningen. 

Tekniska nämnden 

Justering 

Gr /!I 
Utdraget bestyrkes 
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Yttrande 
Utvärdering av fattade beslut utgör en viktig kontrollpunkt i syfte att klargöra om 
ett besluts intention och avsikt uppnåtts. En utvärdering är möjligen också extra 
väsentlig i ärende som har en stor påverkan och betydelse. 

Bland Sveriges kommuner, i motsvarande befolkningsstorlek som Hässleholms 
kommun, är det inte ovanligt med en nämnds- och förvaltningsorganisation 
bestående av en Kultur- och fritidsnämnd eller en Miljö- och Stadsbyggnadsnämnd. 
Därvidlag borde beslutsprocessens kvalite avseende rättssäkerhet, demokrati och 
politisk styrning, enligt yrkandets andra sats, åtminstone inte hålla en oacceptabel 
nivå med anledning av organisationsförändringen. Inte desto mindre är det viktigt 
att detta säkerställs. E n utvärdering borde således klargöra eventuell påverkan och 
brister härav. Detta gäller även en minskad politisk organisation inom övriga 
organisationer. 

Enligt yrkandets första sats efterfrågas en utvärdering och redovisning av 
kostnadsbesparingar och ekonomiska effektiviseringar för nämnder och 
förvaltningar. En sådan utvärdering tar inte enbart utgångspunkt på eventuellt 
genomförda effektiviseringar utan klargör även kommande och framtida 
besparingar som möjligen ännu inte uppnåtts. Att genomföra en sådan redovisning 
är helt i linje med god ekonomisk mål- och resultatstyrning, enligt 
Kommunfullmäktiges beslut om Strategisk plan 2020-2022. Därför anses att 
motionen ska bifallas. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-01, § 233, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, med 
reservation för det i motionen angivna svarsdatumet. 

Sänt till: kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2020/630-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll nov 2020 

Tekniska nämnden 

Justering 

Gr /f/ 

Utdraget bestyrkes 
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§ 111 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: KLF 2019 / 449 - J ämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021 -2025 
Dnr: KLF 2020/ 1136 - E ffektivisering av kommunens lokalbestånd 
Dnr: KLF 2020/ 1245 - Månadsuppföljning per den 31 oktober 2020 
BN 2018-000408 - Övriga planprojekt, VA-strategi Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/1306 - Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden 
Dnr: KLF 202011147 - Budgetreglering på finansförvaltningen och nämnderna 
med anledning av kompensation för höga sjuklönekostnader (Covid-19) 
Dnr: KLF 2020/ 315 - Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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