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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: 

SAI\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, 2020-09-24, kl. 13:30-15:00 

Torsten Nilsson (M), ordförande 
Benny Petersson (S), 2:e vice ordförande 
Roger Wirödal (KD) 
Pia Litbo (S) 
Rickard Burman (S) 
Ernst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 
Patrik Persson (SD) 

Andreas Novotny (M) ersätter Thomas Haraldsson (L) 
Ingrid Nyman (S) ersätter Kristoffer Manno (C) 
Jens Lindholm (SD) ersätter Ulf Berggren (SD) 

Pierre Bäckman (V) 

Mats Svensson, förvaltningschef 
Tobias Oscarsson, verksamhetsut:vecklare 
Annika Johansson, nämndsekreterare 

Benny Petersson (S) 

Tekniska förvaltningen, 2020-09-28 kl. 14.30 

§67 - §80 

Sekreterare 

Ordförande 
Torsten N ilsson (M) 

Justerare 
Benny Petersson (S) 

1 (26) 
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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 
2020-09-24 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2020-09-24 

2020-09-28 

2020-10-19 

Tekniska förvaltningen 

. . . .. . .. 
Ann· ajohan 

Utdraget bestyrkes 

2 (26) 



,,,,,,,,,, 
~ 
~ j 

SAtvlMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning § 67 

lnformationsärende § 68 

Ekonomi information § 69 

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2020 § 70 

Tekniska förvaltningens åtgärdsförslag för att få en budget i balans § 71 
2020 

Revidering budget 2021-2023 § 72 

Ansökan om medel för genomförande av Atorget på T 4 (Vendes § 73 
plan) 

Återkallande av beslut § 74 

Förslag till ny ersättningsnivå angående återställning § 75 

Motion om att öppna upp Första Avenyen för biltrafik § 76 

Motion angående omgestaltning av Järnvägsgatan Folkets väl.docx § 77 

Motion om Järnvägsgatans utformning, från M, KD och L § 78 

Anmälan av delegationsbeslut § 79 

Övriga anmälningar § 80 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

3 (26) 
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Hässreholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 67 

Godkänna dagordning 

Beslut 
Föreslagen dagordning godkänns. 

Tekniska nämnden 

Justering /}J 

SAM.IvlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Utdraget bestyrkes 

4 (26) 
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SAMMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 68 

I nformationsärende 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef informerar om: 
Tobias Oscarsson, verksamhetsutvecklare kommer att redovisa ekonomi 
information på tekniska nämnden sammanträden framöver 
Ny HR- specialist på tekniska förvaltningen är Monica Lindahl 
Läget kring pandemin 
Huvudförhandling gällande fiberdomen startar den 2/ 11 
Dom gällande dämme i Finjasjön 
Marklov är klart för jaktskyttebanan 
Projekt Grönängsskolan har start 19 / 10 
Kommande dialogträff mellan Tekniska nämndens au och Kultur- och 
fritidsnämndens au gällande restaurang i Kulturhuset 

Tekniska nämnden 

Justering jJJ Utdraget bestyrkes 

5 (26) 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 69 

Ekonomi information 

SAMMAN'IBÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Information kring avvikelseanalys drift och investeringar delår 2020. 
Den ekonomiska helårsprognosen visar ett preliminärt underskott om knappt 
1 mnkr. 

Tekniska nämnden 

Justering /JI' Utdraget bestyrkes 

6 (26) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 70 

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2020 
Dnr: TF 2020/484 

Beslut 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter, Socialdemokraternas ledamöter och Ernst 
Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 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 nämnderna kortfattat olika händelser som 
inträffat under delåret samt en redogörelse över nämndens mål- och 
resultatuppföljning. 

Tekniska nämnden 

Justering j!) Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-24, § 180, följande: 

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

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering jll Utdraget bestyrkes 

8 (26) 



2020-09-24 

Protokollsanteckning 

Ärende #4 "Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2020" 

Tekniska nämnden 

Sverigedemokraterna kan inte gå med på att underskottet från bland annat 

Gata- och parkavdelning täcks upp av att tekniska förvaltningen säljer av mark. 

Underskott i driften måste hanteras och göras något åt. Vi menar att pengar 

som kommer in från försäljning av kommunens mark skall gå till att köpa in och 

förädla ny mark som kan komma våra kommuninvånare till gagn. 

På grund av detta väljer vi att avstå från att delta i beslutet och lämnar denna 
protokollsanteckning 

c'~ 
~KenBreisch (SD) 

JJJ 
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SAJ'v[MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 71 

Tekniska förvaltningens åtgärdsförslag för att få en 
budget i balans 2020 
Dnr: TF 2020/501 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna tekniska förvaltningens åtgärdsförslag för att 
få en budget i balans 2020. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter, Socialdemokraternas ledamöter och Ernst 
Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen prognosticerar ett underskott för helåret på 1 mnkr. 
Underskottet är emellertid högst osäkert och kan komma att förändras. D essutom 
utgör en avvikelse om 1 mnkr, i förhållande till förvaltningens ansvarsområde, 
endast 1,7 promille. Inte desto mindre behöver prognosunderskottet hanteras och 
beaktas. E nligt riktlinjer för ekonomisk uppföljning ska nämnder som uppvisar 
prognosunderskott redovisa förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. 

Ärendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-24, § 179, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta godkänna tekniska förvaltningens 
åtgärdsförslag för att få en budget i balans 2020. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering C)/1 Utdraget bestyrkes 

9 (26) 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 72 

Revidering budget 2021-2023 
Dnr: TF 2020/519 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna reviderat investeringsäskande inför budget 2021-2023 

2. Att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen inför budgetarbetet med 
budget 2021 och plan 2022-2023 

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

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har reviderat sitt äskande av investeringsbudget inför budget 
2021- 2023. Revideringen rör budget för mark- och exploateringsåtgärder där 
budgetbehov reviderats avseende fördelning mellan år samt avseende belopp . 

Äskande för genomförande av området Paradiset utgår då utökade undersökningar 
och kostnadsberäkningar krävs för att säkerställa investeringsbehovet. Aktuellt 
detaljplaneområde omgärdas av flera osäkra parametrar, som marksanering, 
bullerskydd, parkeringshus, gator, dammar, parkåtgärder, flytt av ledningar etc. 
Kostnaderna för dessa har inte fullt ut fångats i tidigare kalkyl. 

Utöver detta har projekt rörande genomförande av torg vid Almån, Vendes plan, 
inkluderats. Detta ärende har även behandlats separat av tekniska nämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hanteras i budgetberedningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

10 (26) 



Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-24, § 181 , följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta: 
1. Att godkänna reviderat investeringsäskande inför budget 2021-2023 
2. Att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen inför budgetarbetet med 
budget 2021 och plan 2022-2023 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

11 (26) 



SA:rvrMANTR.ÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 73 

Ansökan om medel för genomförande av Atorget på 
T4 (Vendes plan) 
Dnr: TF 2020/445 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

Att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med tillhörande bilagor och överlämna 
handlingarna till kommunstyrelsen inför budgetberedning till 2021. 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkande 
Jens Lindholm (SD) yrkar återremiss eftersom dem tycker att kostnaden för den 
planerade anläggningen är för hög och vill se en alternativ plan som kan vara 
billigare att genomföra. 

E rnst Herslow (FV) yrkar avslag. 

Benny Petersson (S), Rickard Burman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag och finner att det ska avgöras idag. 

Ordförande ställer sen bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet mot varandra och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns. Ja-röst för bifall och nej-röst för avslag. 

Tekniska nämnden 

Justering ;J) Utdraget bestyrkes 

12 (26) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Följande röstar ja: 
Benny Petersson (S), Andreas Novotny (tvf), Roger Wirödal (KD), Pia Litbo (S), 
Rickard Burman (S), Ingrid Nyman (S), Torsten Nilsson (M) 

Följande röstar nej: 
Jens Lindholm (SD), Ernst Herslow (FV), Ken Andersson Breisch (SD), Patrik 
Persson (SD) 

Med siffrorna 7-4 finner ordförande därmed liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Sigma har på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en 
gestaltning, se bilaga 1, för Atorget på T4 (Vendes plan). Syftet med gestaltningen är 
att ta fram en plan på hur området, som i gällande detaljplan är markerat med 
"torg", ska utvecklas. Se bilaga 2 för gällande detaljplan och bilaga 3 för 
översiktskarta. 

Gestaltningen färdigställdes av Sigma 2019-03-01 och skickades till miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen skulle därefter skicka ut gestaltningen på 
samråd. Efter genomfört samråd och ev. revidering skulle gestaltningen skickas till 
tekniska förvaltningen för genomförande. Men samrådet har inte genomförts och 
därmed har tekniska förvaltningen inte fått uppdraget att genomföra projektet. Med 
anledning av detta togs inte uppdraget med i förvaltningens budgetansökan inför 
2021. 

T4-området utvecklas i snabb takt av fastighetsbolaget K-fastigheter. Under våren 
kontaktade bolaget tjänstemän och politiker i kommunen för att påpeka 
kommunens ansvar för genomförande av torget. Med anledning av detta beslutades 
under ett dialogmöte mellan miljö- och stadsbyggnad, tekniska och kommunalråden 
den 12 juni 2020 att tekniska förvaltningen skulle ansöka om budget för 
genomförande av torget till 2021. 

Med anledning av detta har tekniska förvaltningen låtit Sigma beräkna kostnaden 
för genomförandet av torget baserat på gestaltningen. Genomförandet av torget 
beräknas uppgå till 6 370 000 kr enligt beräkningen. Kostnaden fördelas på 735 000 
kr för projektering, 4 900 000 kr för entreprenad och 735 000 i byggherrekostnader. 
Tekniska förvaltningen avser nu ansöka om 6 3 70 000 kr för genomförande av 
torget. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMivf.ANT1lÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

är investeringen är gjord behöver medel för drift- och underhåll. Eftersom torget 
ä.r en ny investering innebär det en ökning på drift- och underhållskostnaden som 
gatuavdelningen inte har möjlighet att hantera utan tillskott. D ärför behöver 
gatuavdelningens driftbudget ökas med kostnaden för drift- och underhåll som 
investeringen innebär. Drift- och underhållskostnaden uppskattas till 150 000 kr 
årligen. 

Barnperspektivet 

Anläggande av torget skapar en yta för lek och rekreation i ett område som 
utvecklats snabbt med nya bostäder. 

Miljökonsekvenser 

Genomförande tar material och resurser i anspråk. Detta påverkar miljön negativt. 
Atgärderna medför en positiv påverkan på stads- och boendemiljön i området. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genomförandet beräknas kosta 6 370 000 kr. Driftkostnad uppskattas till ca 
150 000 kr årligen. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 167, följande: 

Föreslå tekniska nämnden följande beslut: 
Att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med tillhörande bilagor och överlämna 
handlingarna till kommunstyrelsen inför budgetberedning till 2021. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, ekonomi.avdelningen 

Tekniska nämnden 

Justering tJI Utdraget bestyrkes 
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2020-09-24 

Reservation 

Ärende #7 "Ansökan om medel för genomförande av Åtorget på T4 (Vendes 

plan)" 

Tekniska nämnden 2020-09-24 

Sverigedemokraterna tycker att kostnaden för den planerade anläggningen av 

torg på Vendes plan är väl hög. Vi är i sak positiva till torget och tror att det kan 

bli väldigt bra. Dock skulle vi gärna vilja se en alternativ plan som kanske kan 

vara billigare att genomföra. 

På grund av detta yrkade sverigedemokraterna på återremiss, då vårt 

yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

(iv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 74 

Återkallande av beslut 
Dnr: TF 2020/468 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar återkalla tidigare beslut per datum: 2020-05-28, § 49 om 
Fö'rs!agpå ny pris!ista angående återställning 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens beslut om förslag till ny prislista angående återställning § 49, 
per 2020-05-28 avser avgift för återställning efter förläggning av rör och ledningar i 
kommunal mark. 

E fter nämndes beslut har ärendet handlagts och granskats av tjänstemän på 
kommunledningsförvaltningen inför fortsatt beslut i kommunstyrelsen och slutligen 
kommunfullmäktige. Den fortsatta handläggningen och granskningen har resulterat 
i flertal frågor avseende underlag i ärendets beskrivande text. Beslutet är förvisso 
formellt riktigt och överensstämmer med förvaltningens intention, men brister i 
ärendebeskrivningen skapar osäkerhet inför fortsatt beslutsfattande. Med anledning 
av det rekommenderas, i dialog med kommunledningsförvaltningen, att ärendet 
återkallas för att istället ersättas med ett nytt där underlagen till beslut är tydligare. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 166, följande: 

Föreslå tekniska nämnden återkalla tidigare beslut per datum: 2020-05-28, § 49 om 
Fö'rs!agpå 1ry pris!ista angående åtmtäl!ni11g 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 75 

Förslag till ny ersättningsnivå angående återställning 
Dnr: TF 2020/450 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta följande: 

1. Fastställa prissättningsmodell gällande avgift för återställning efter 
förläggning av rör och ledningar i kommunal mark enligt bilagt förslag. 

2. Ny prissättningsmodell gäller från och med datum då kommunfullmäktiges 
protokoll justerats 

Beskrivning av ärendet 

Den 27 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige, §94, om ny avgift för 
återställning efter förläggning av rör och ledningar i kommunal mark. Som 
bakgrund till beslutet låg motion som remitterades till tekniska nämnden för 
yttrande. Tekniska förvaltningen hanterade ärendet och föreslog ny prismodell som 
tekniska nämnden beslutade om den 27 mars 2018, §30. I den fortsatta hanteringen 
kompletterades ärendet med förtydligande bilagor. Emellertid innehöll kompletterad 
bilaga över '!Y prislista uppgift om priser som inte överensstämde med tekniska 
förvaltningens ursprungliga förslag på hantering eller beslut i tekniska nämnden. 
Med anledning av det föreslås att nytt beslut tas för ny prissättningsmodell där 
avgiften endast baseras på ett procentuellt påslag samt den verkliga självkostnaden 
för återställandets totala entreprenadsumma. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 171, följande: 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta följande: 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA.M.MANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

1. Fastställa prissättningsmodell gällande avgift för återställning efter 
förläggning av rör och ledningar i kommunal mark enligt bilagt förslag. 

2. Ny prissättningsmodell gäller från och med datum då kommunfullmäktiges 
protokoll justerats. 

Sänt till: 
Kommunst:yrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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S.AMMAN"TT{ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 76 

Motion om att öppna upp Första Avenyen för biltrafik 
Dnr: TF 2018/1832 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionens förslag om att öppna upp Första Avenyen för biltrafik i gångfart 
mellan Järnvägsgatan och Frykholmsgatan. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkande 
Ken Andersson Breisch (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 bifall till liggande förslag och 
nej-röst för bifall till motionen. 

Följande röstar ja: 
Benny Petersson (S), Roger Wirödal (KD), Pia Litbo (S), Rickard Burman (S), 
Ingrid Nyman (S), Torsten Nilsson (M) 

Följande röstar nej: 
Jens Lindholm (SD), Ernst Herslow (FV), Ken Andersson Breisch (SD), Patrik 
Persson (SD) 

Andreas Novotny (M) avstår att rösta. 

Med siffrorna 6-4 finner ordförande därmed liggande förslag till beslut bifallet. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

18 (26) 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SO) har inkommit med en motion till tekniska nämnden där 
de vill öppna upp första A ven yen för bil trafik igen. SO menar att lösningen i 
dagsläget skapar förvirring och att entren till stationen är svår att komma åt för 
bilburna besökare p g a att bilar inte får stanna och släppa av passagerare på den 
östra sidan om järnvägsstationen. Man skriver att affärsidkare i centrum fått 
problem pga att det inte längre går att parkera på Första Avenyen. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, § 143, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionens förslag om att öppna upp Första Avenyen för biltrafik i 
gångfart mellan Järnvägsgatan och Frykholmsgatan. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommun fullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering fl' Utdraget bestyrkes 

19 (26) 



2020-09-24 

Reservation 

Ärende #10 "Motion om att öppna upp Första Avenyen för biltrafik" 

Tekniska nämnden 2020-09-24 

Sedan omgestaltningen av centrum gjordes har flera butiker fått stänga igen 

och flera har fått många färre kunder på det i motionen nämnda stråket vid 

första avenyen. Sverigedemokraterna vill i sin motion att man åter öppnar upp 

första avenyen för biltrafik i gångfart med parkeringsfickor som innan 

omgestaltningen. Vi menar att denna förändring kan göras utan att det 

påverkar ombyggnaden som gjorts speciellt mycket. Vi tror att detta enbart 

hade varit en förbättring för Hässleholms centrum och kan inte se några som 

helst negativa konsekvenser med nämnda förändring. Sverigedemokraterna 

kommer fortsätta jobba för ett tillgängligt centrum som är tillgängligt för alla 

former utav transportmedel, inte bara fotgängare och cyklister. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna bifall till motionen, då vårt 

yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

~ hreisch (SD) 

<;v 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 77 

Motion angående omgestaltning av Järnvägsgatan 
Folkets väl 
Dnr: TF 2018/1859 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionens samtliga fem förslag angående ombyggnad av Järnvägsgatan. 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) resen-erar sig mot beslutet. 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkande 
Torsten Nilsson (M), Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
Ernst Herslow (FV), Ken Andersson Breisch (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 bifall till liggande förslag och 
nej-röst för bifall till motionen. 

Följande röstar ja: 
Benny Petersson (S), Roger Wirödal (KD), Pia Litbo (S), Rickard Burman (S), 
Ingrid Nyman (S), Torsten Nilsson (M) 

Följande röstar nej: 
Jens Lindholm (SD), E rnst Herslow (FV), K.en Andersson Breisch (SD), Patrik 
Persson (SD) 

Andreas Novotny (M) avstår att rösta. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

20 (26) 



SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Med siffrorna 6-4 finner ordförande därmed liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Folkets väl (FV) har inkommit med en motion till tekniska nämnden där de vill 
gestalta om Järnvägsgatan. FV menar att lösningen i dagsläget skapar förvirring och 
att entren till stationen är svår att komma åt för bilburna besökare pga att bilar inte 
får stanna och släppa av passagerare på den östra sidan om järnvägsstationen. Man 
skriver också att trafiksituationen är farlig då bussar och bilar blandas. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, § 144, följande: 

A tt föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionens samtliga fem för slag angående ombyggnad av J ärnvägsgatan. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering jJI Utdraget bestyrkes 

21 (26) 



2020-09-24 

Reservation 

Ärende #11 "Motion angående omgestaltning av Järnvägsgatan Folkets Väl" 

Tekniska nämnden 2020-09-24 

Sverigedemokraterna har hela tiden arbetat för att åter öppna järnvägsgatan 

för dubbelriktad trafik. Vi menar att de åtgärder som gjorts inte är tillräckliga 

utan vi måste förbättra situationen på järnvägsgatan ytterligare. Vi ställer oss 

bakom samtliga av Folkets Väls punkter i motionen. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna bifall till motionen, då vårt 

yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 78 

Motion om Järnvägsgatans utformning, från M, KD 
och L 
Dnr: TF 2018/1860 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inte gå 
vidare med motionens förslag på ombyggnad av Järnvägsgatan vad avser motionens 
sex punkter. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

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

Yrkande 
Ken Andersson Breisch (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Beskrivning av ärendet 

Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) har inkommit med 
en motion till tekniska nämnden där de föreslår att tekniska nämnden får i uppdrag 
att ta fram ett kostnadsberäknat förslag till ombyggnad av Järnvägsgatan mellan 
Tingshusgatan och Andra Avenyen. E n kostnadsberäkning har redan gjorts av 
tekniska förvaltningen. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

22 (26) 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, § 145, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att inte gå vidare med motionens förslag på ombyggnad av Järnvägsgatan vad avser 
motionens sex punkter. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

23 (26) 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Anmälan av delegationsbeslut 
Klicka eller tryck hi:ir tör att ange text. 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2020/368-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll juni 2020 
TF 2020/479-1 
Tekniska förvaltningen - D elegationsprotokoll augusti 2020 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

24 (26) 
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SAMMANTR.i-\DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 80 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av följande och informationen läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Dnr: KFF 2020/ 151 - Överföring medel - Flytt städuppdrag från KFF till TA 
Dnr: KFF 2020/131 - Svar - Motion om att göra skolans omklädningsrnm tillen 
tryggare plats 
Dnr: KLF 2020/607 - Åtgärd av vägslitage enligt överenskommelse med 
Arkelstorps-Rättelövs samfållighetsförening 
Dnr: KLF 2020/ 382 - Utredning avseende Natur- och friluftsrådet 
Dnr: KLF 2020/554 - Månadsuppföljning per den 30 april 2020 
Dnr: KLF 2020/ 286 - Slutredovisning av investeringsprojekt inom tekniska 
nämnden 
Dnr: KLK 2019 / 511 - Med finansiering av bussga ta, en ny anslutning till väg 
23 / väg 119 från Stoby i Hässleholm för buss trafik 
Dnr: KLK 2019 / 618 - Med finansiering av gång- och cykelbana vid riksväg 23 
mellan Sösdala och Norra Mellby 
Dnr: KLK 2019 /181 - Genomföra en översyn i syfte att effektivisera 
kommunövergripande administrativa processer 
Dnr: KLF 2019 / 358 - Bidrag till enskilda vägar 
Dnr: KLF 2019 / 424 - Uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för 
subventionsgrad av lokalhyra för föreningar 
Dnr: MN-2018-2476 - Träbiten 1 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 
Föreläggande om att inkomma med slutrapport 
Dnr: 201 7-1946 - Stoby 6: 1 Planerad tillsyn 
Dnr: MN-2018-1692 - Tormestorp 5:16 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för 
förorening Föreläggande om att inkomma med tidsplan 
Dnr: KLF 2019 / 510 - Begäran om budgetanslag för Fyrklöverns förskola 
byggnad D, Hässleholm 
Dnr: KLK 2018/ 516 - Motion om att cykelpassagerna i kommunen byggs om till 
cykelöverfarter 
Dnr: KLK 2019/ 104 - Motion om Gena industriområde 
Dnr: KLK 2016/277 - Motion "Bullerdämpande trafikåtgärder i Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

25 (26) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Dnr: KLK 2018/ 86 - Motion om Magnarpskolonin 
Dnr: KLF 2019 / 299 - Motion om att skapa en torglekplats 
Dnr: KLF 2020/ 844 - Näringslivsprogram för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/ 236 - Aterrapportering av slutförd utredning om förutsättningar 
för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån 
Dnr: KLF 2020/ 299 - Initiativärende om uppförande av veteranmonument 
Dnr: M-2020-231 - Stoby 13:3 Anmälan av miljöfarlig verksamhet Beslut om 
kungörelsedelgivning 

Tekniska nämnden 

Justering GV tP 
Utdraget bestyrkes 

26 (26) 
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