
Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: Tekniska förvaltningen, 2023-02-09, kl. 13:30-14:10 

Beslutande Ulf Berggren (SD), ordförande 
Ledamöter Simon Bemeblad (KD), 1.e vice ordförande 

Benny Petersson (S), 2:e vice ordförande 
Johan Peltonen (SD) 
Ken Breisch (SD) 
Mats Erlingsson (M) 
Axel Johnsson (M) 
Ernst Herslow (FV) 
Olof Asserfors (S) 
Magnus Olsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Ingrid Nyman 

Övriga närvarande Roger Lood, Ulrik Moberg, Elias Höghäll, Martin Pålsson 
Ersättare 

Tjänstemän Förvaltningschef Mats Svensson, nämndsekreterare Annika Johansson 

Utses att justera Benny Peters son (S) 

Justeringens plats, tid: Tekniska förvaltningen, 2023-02-14 

Justerade paragrafer §14 - §22 

Underskrifter: Sekreterare 

Ordförande 

nnika Johan" on 

,El>-
Ulf 'Berggren (SD) 

Justerare 
Benny Petersson (S) 
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Tekniska nämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

MIJvIAb!TilÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2023-02-09 

2023-02-15 

2023-03-08 

Tekniska förvaltningen 

...... - ~ ·-···· · ···· 
f 

I 

/)fJ 
Utdraget bestyrkes 
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llvf.ANTRAPESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning § 14 

lnformationsärende § 15 

Ekonomi information § 16 

Intern kontrollplan 2023 § 17 

Återkallande av uppdrag gällande ombyggnad på Lyckåsa § 18 

Atgärdsförslag 2022 Finjasjöns arbetsgrupp § 19 

överenskommelse om fastighetsreglering berörande Hästveda § 20 
14:91, 4:13 och 54:1 

Anmälan av delegationsbeslut § 21 

övriga anmälningar § 22 

Tekniska nämnden 

Justering 

lf 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§14 

Godkänna dagordning 

Beslut 

Föreslagen dagordning godkänns. 

Tekniska nämnden 

Justering 

/)Il lf I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 15 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Mats Svensson informerar om pågående arbete inom 
förvaltningen, bland annat att löneprocessen just nu pågår. 

Tekniska nämnden 

Justering 

lf I 
Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 16 

Ekonomi information 

SA:tv.11'1.[ANTIL-\ D ESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Ingen ekonomisk redovisning på dagens sammanträde. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässleholm 
kommun 

Tekniska nämnden 

§17 

Intern kontrollplan 2023 
Dnr: TF 2022/808 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Godkänna intern kontrollplan för tekniska förvaltningen 2023 

Beskrivning av ärendet 

En risk-och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 
finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till 
grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. 

Kontrollområden i kontrollplanen är inköp och avtalsföljsamhet, hyresavtal, 
diarieföring och dokumenthantering, energiuppföljning samt delegationsbeslut. 
Metoder för att genomföra den interna kontrollen är bland annat externa mätningar, 
egenkontroller, nyckeltal, stickprov men även regelbundna samtal med 
budgetansvariga och löpande rapporteringar. 

Tekniska förvaltningen har gjort en "Risk- och väsentlighetsanalys" samt efter 
denna upprättat en "Intern kontrollplan". 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2023-01-26, § 9, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden följande beslut: 
Godkänna intern kontrollplan för tekniska förvaltningen 2023. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, ekonomikontoret 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

7 (16) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässl halms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 18 

Återkallande av uppdrag gällande ombyggnad på 
Lyckåsa 
Dnr: TF 2023/30 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen följande beslut 

Uppdraget gällande ombyggnad av Lyckåsa återkallas. 

Reservationer 
Ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Magnus Olsson (C) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Magnus Olsson (C) lämnar skriftlig protokollsanteckning (bilaga). 

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar avslag till liggande förslag. Olof Asserfors (S) yrkar bifall 
till Benny Petersson S) avslagsyrkande. 
Simon Berneblad (KD), Ernst Herslow (FV), AxelJohnsson (M), Mats Erlingsson 
(M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 
Han ställer sen Benny Petersson (S) avslagsyrkande under proposition och finner att 
det avslås. 
Votering begärs. 
Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för att bifalla liggande förslag och nej-röst för Benny Petersson (S) 
avslagsyrkande. 
7 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 1 avstår från att delta. 

Följande röstar ja: 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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\.1vilvL \ NTR,-\DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Simon Berneblad (KD), Johan Peltonen (SD), Ken Breisch (SD), Mats Erlingsson 
(M), AxelJohnsson (M), Ernst Herslow (FV), Ulf Berggren (SD). 

Följande röstar nej: 
Benny Petersson (S), Ingrid Nyman (S) Olof Asserfors (S) 

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

Beskrivning av ärendet 

I omsorgsnämndens lokalbehovsplan 2021 framkom ett behov av ombyggnad av 
Lyckåsa i Bjärnum och i kommunstyrelsen 2021-12-15 § 226 Dnr: KLF 2020/219 i 
Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 2022 - 2026 togs det beslut om att 
så skulle ske, och tekniska förvaltningen fick i uppdrag att beställa detta uppdrag av 
fastighetsägaren Hässlehem omgående. Hässlehem har därefter projekterat fram ett 
förfrågnings underlag. 
Det har nu framkommit att den beräknade prisbilden kommer att bli betydlig dyrare 
än tidigare beräknat samt att lokalerna inte blir optimala för den verksamhet som 
skall inrymmas där då det ursprungligen är byggt som en 
beredskapssjukhusavdelning, detta medför att det kommer att bli dyrare i drift. 
Så tekniska förvaltningen föreslår därefter att uppdraget återkallas och att 
omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen ges i uppdrag att titta 
på andra alternativ. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2023-01-26, § 10, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 

Uppdraget gällande ombyggnad av Lyckåsa återkallas . 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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• Centerpartiet 

Tekniska nämnden 2023-02-09 

Ärende 7 Återkallande av uppdrag gällande ombyggnad på Lyckåsa. 

Protokollsanteckning: 

Centerpartiet avstår att delta i beslutet då det saknas beslutsunderlag och detaljerad information om 

varför tidigare fattat beslut skall rivas upp. 

Centerpartiet 

Magnus Olsson 

;Ji 



SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

H-· ssl holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 19 

Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns arbetsgrupp 
Dnr: TF 2022/784 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Finjasjögruppens uppdrag, enligt tekniska utskottets beslut 2013-10-16 §73, 
är slutfört genom att gruppen nu överlämnat en åtgärdslista med både kort
och långsiktiga åtgärdsförslag. I väntan på ett politiskt ställningstagande 
kring åtgärdsförslagen föreslås befintlig grupp fortsätta sammanträda men 
att mer fungera som ett rent diskussions-/informationsforum. Utöver fokus 
Finjasjön föreslås även kommunens övriga sjöar och vattendrag inkluderas i 
detta forum. 

2. Dra tillbaka tekniska nämndens beslut§ 66 från 2017-08-28, om förslag till 
lösningar, med anledning av att budget och resurser för återstående åtgärder 
saknas i beslutet. 

3. Att utse tekniska nämndens ordförande till representant i arbetsgruppen 
avseende Finjasjön och övriga sjöar och vattendrag i kommunen för 
mandatperioden 2023-2026. 

4. 

Reservationer 
Ledamöter från Socialdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Magnus Olsson (C) lämnar skriftlig protokollsanteckning (bilaga). 

Yrkande 
Benny Petersson (S)yrkar avslag till punkt 2 i förslag till beslut. 
Benny Petersson (S) yrkar också tillägg med att förslagen som 
Finjasjöarbetsgruppen lagt ska hänskjutas till kommande budgetberedning. 

Magnus Olsson (C), Olof Asserfors (S) yrkar bifall till Benny Petersson (S) 
avslagsyrkande och tilläggsyrkande. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyr1<es 
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S fNfA.NTR..ADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässl holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Simon Berneblad (KD) yrkar bifall till liggande förslag med tillägg att "Föreslå 
tekniska nämnden besluta att utse tekniska nämndens ordförande till representant i 
arbetsgruppen avseende Finjasjön och övriga sjöar och vattendrag i kommunen for 
mandatperioden 2023-2026" (bilaga). 

Ernst Herslow (FV), Johan Peltonen (SD) yrkar bifall till Simon Berneblad (KD) 
yrkande med tillägg. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 
Han ställer sen förslag att avslå punkt två under proposition och finner att det 
avslås. 

Socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöter reserverar sig. 

Ordförande ställer Benny Petersson (S) tilläggsyrkande under proposition och 
finner att det avslås. 

Votering begärs. 
Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för avslag till Benny Petersson (S) tilläggsyrkande och nej-röst for att bifalla 
densamma. 
7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
Följande röstar ja: 
Simon Berneblad (KD), Johan Peltonen (SD), Ken Breisch (SD), Mats Erlingsson 
(M), AxelJohnsson (M), Ernst Herslow (FV), Ulf Berggren (SD). 

Följande röstar nej: 
Benny Petersson (S), Ingrid Nyman (S) Olof Asserfors (S), Magnus Olsson (C) 

Ordförande ställer sen Simon Berneblad (KD) tilläggsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Ordförande finner därmed att tekniska nämnden beslutat enligt liggande förlag till 
beslut med Simon Berneblad (KD) tilläggsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Finjasjöns arbetsgrupp vilken tillsattes 2013 med uppdrag att "upprätta fo"rslag till både 
korl- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och iika vattenkvaliteten i Fi!!Jagrjn" 
lämnar härmed över åtgärdsförslag enligt beslutat uppdrag. Gruppen anser därmed 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

att uppdraget är slutfört, och att nästa steg i arbetet med att förbättra 
vattenkvaliteten i Finjasjön bäst görs genom att arbeta vidare enligt åtgärdslistan. 
För att kunna göra detta behöver ekonomiska medel tillskjutas vad gäller åtgärder, 
personella resurser, och vidare undersökningar. 
Beslutspunkterna i det här ärendet avser endast finjasjögruppens uppdrag och 
återkallande av tidigare beslut samt överlämnande av gruppens förslag på både kort
och långsiktiga åtgärder. Ställningstagande till föreslagna åtgärdspunkter hänskjuts 
till kommande budgetprocess. 
Gruppens rekommendation är att man först fokuserar på arbetet med ett s.k. 
uppströmsarbete för att minska tillförsel av näringsämnen till sjön innan man går 
vidare med en eventuell behandling av bottensedimenten. I det här arbetet behöver 
även HIBAB och HMAB involveras. 
Finjasjön uppfyller inte God Ekologisk status enligt vattenmyndighetens 
miljökvalitetsnormerna, i dagsläget är sjön klassad som Otillfredsställande status. 
Om kommunens sjöar inte uppnår god ekologisk status till 2033 skulle detta kunna 
medföra att länsstyrelsen sätter begränsningar i kommunens fysiska planering 
framöver. 
Något som är viktigt för det fortsatta arbetet är att politiskt sätta en realistisk 
målbild för Finjasjön. En målbild behövs för att ge en riktning att ta sikte på i 
åtgärdsarbetet, men även för att visa medborgarna kommunens viljeinriktning 
gällande Finjasjöns framtid. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2023-01-26, § 11, följande: 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden besluta att: 
1. Finjasjögruppens uppdrag, enligt tekniska utskottets beslut 2013-10-16 §73, 
är slutfört genom att gruppen nu överlämnat en åtgärdslista med både kortoch 
långsiktiga åtgärdsförslag. I väntan på ett politiskt ställningstagande 
kring åtgärdsförslagen föreslås befintlig grupp fortsätta sammanträda men 
att mer fungera som ett rent diskussions-/informationsforum. Utöver fokus 
Finjasjön föreslås även kommunens övriga sjöar och vattendrag inkluderas i 
detta forum. 
2. Dra tillbaka tekniska nämndens beslut § 66 från 2017-08-28, om förslag till 
lösningar, med anledning av att budget och resurser för återstående åtgärder 
saknas i beslutet. 

Sänt till: Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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• Centerpartiet 

Tekniska nämnden 2023-02-09 

Ärende 8 Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns arbetsgrupp. 

Protokollsanteckning: 

Centerpartiet reserverar sig mot att vårt tilläggsyrkande röstats ned och ser med stor oro på att 

Finjasjöns tillfrisknande puttas framåt utan att sätta nya ramar för åtgärder och resurser. Allra minst 

borde en ny tidplan bestämmas för nya beslut. Det är hög tid att kommunen tar ett samlat och ett 

helhetsgrepp om besluten kring Finjasjön och dess framtid, utan hänsyn till kommuna la särintressen. 

De nu återkallade åtgärdsförslagen för Finjasjön skulle dessutom i delar dessutom kunna t illämpas 

på flera av våra andra badsjöar i kommunen, vilket vi satt av pengar för i vårt nedröstade 

budgetförslag. 

Centerpartiet 

Magnus Olsson 



2023-02-09 

Förslag till tilläggsyrkande gällande ärende "Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns 
arbetsgrupp" 

Föreslå tekniska nämnden besluta att utse tekniska nämndens ordförande till representant i 
arbetsgruppen avseende Finjasjön och övriga sjöar och vattendrag i kommunen för 
mandatperioden 2023-2026. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

H ·· ssleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 20 

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande 
Hästveda 14:91, 4:13 och 54:1 
Dnr: TF 2022/824 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering 

2. Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
överenskommelsen 

3. Uppdra åt ansvarig exploateringsingenjör att teckna i övrigt erforderliga 
handlingar och ansökan om lantmäteriförrättning 

Yrkande 
Simon Bemeblad (KD), Axel J ohnsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har kommit överens med fastighetsägaren av Hästveda 54:1 om att 
ingå överenskommelse om fastighetsreglering. Fastighetsregleringen kommer 
innebära att västra skiftet av Hästveda 54:1 överförs till kommunala fastigheten 
Hästveda 14:91 och att del av kommunala fastigheten Hästveda 4:13 överförs till 
Hästveda 54:1. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2023-01-26, § 12, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att: 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyr1<es 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

TRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

2. Godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering 

3. Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
överenskommelsen 

4. Uppdra åt ansvarig exploateringsingenjör att teckna i övrigt erforderliga 
handlingar och ansökan om lantmäteriförrättning 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl hofms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 21 

SA11NL:\NIRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2023/1-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll Januari 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 22 

Övriga anmälningar 

Inga övriga anmälningar. 

Tekniska nämnden 

Justering 

1} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Utdraget bestyrl<es 
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