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Underskrift Sekreterare 

Justerare 

Kulturhuset, Vita Salongen, 2021-10-27, kl. 13.00 - 17.10, 
ajournering kl. 14.15 -14.35, 15.30- 15.40 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1:e vice ordförande 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande 
Camilla Lindoff (S) 
Ann Olausson (S), näroarande digitalt via Teams 
Cecilia Tönning (SD) 
Lars Klees (SD) 

Bengt Troedsson (M) för Erik Aberg-Linner (M), näroarande digitalt via Teams 
Sievert Aronsson (L) för Zidon Kristensson (KD) 
Hans-Göran Hansson (MP) för Jonas Andersson (S) 
MikkelJönsson Vaerge (SD) för Björn Widmark (FV) 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, 
Katarina Finyak, bygglovschef, Torbjörn Håkansson, miljöchef, 
David Johansson, bygglovshandläggare, Alexander Lindahl, planarkitekt, 
Sherif Hosny, planarkitekt, Carina Westerlund, tillsynschef, Armin Widen, bygg
lovshandläggare, Thomas Micha, förrättningslantmätare och Carina Koskinen, 
sekreterare 

Paul Thurn 

Onsdagen den 3 november 2021 kl. 08.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvalt
rungen 
§§ 119-136 

Paul Thurn 
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Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-27 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-03 

Datum då anslaget tas ned: 2021-12-01 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

c~ r~ Sekreterare Carina Koskinen 
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Hässleholms 
kommun 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Finja 6:44 (Finja 9083B) 
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad (ridhus) 

Läreda 436:15 (Bågvägen 44), Hässleholm 
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 

Hässleholm 88:16 
Bygglov för anordnande av uppställningsplatser för 
husbilar samt marklov för fyllning 

Fornbacken 6, Hässleholm 
Detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet) 
- antagande 

Hässleholm 87:38 m. fl. 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset) 
- godkännande 

Fanjunkaren 12, Hässleholm 
Detaljplan för Fanjunkaren 12 m. fl. - antagande 

Remiss - Motion om cykelkarta för Hässleholms kommun 

Remiss - Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun 

Projekt LONA-projekt, våtmarksmiljöer Gundrastorp 

Hässleholms Energi- och klimatplan 

Remiss övrigt - Motioner -Ta fram miljöprogram 
Remiss kommunstyrelsens diarienummer: KLF 2021/583-1 

Modell för klimatväxling i Hässleholms kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: KLF 2019 /293 

Information från förvaltningen 2021 

Arbetsmiljö systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

§ 124 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

§ 129 

§ 130 

§ 131 

§ 132 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sammanträden 
Sammanträdesdagar 2022 

Skrivelser för kännedom 2021 

Delegationsbeslut 2021 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 133 

§ 134 

§ 135 

§136 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021 -10-27 

Diarienummer 

B 2021-000594 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 119 

Finja 6:44 (Finja 90838) 
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad (ridhus) 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Bygglov för nybyggnad av annan byggnad (ridhus) beviljas. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att kalla till 
ett tekniskt samråd. Kontrollansvarig för byggprojektet är Rolf Johnsson. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att den prövade åtgärden är förenlig 
med den kommunala översiktsplanen och är en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna (plan- och bygglagen, PBL, 2 kapitlet 
samt miljöbalken, MB, 3 och 4 kapitlet). 

Miljö- och stads byggnadsnämnden bedömer att förslaget inte utgör en sådan 
betydande olägenhet för berörda sakägare att bygglov inte kan beviljas 
(PBL 2 kapitlet 9 §). 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP), Sievert Aronsson (L) och Lars Olsson (C) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

 har den 11 maj 2021 ansökt om bygglov för nybyggnad av annan 
byggnad (ridhus) på fastigheten Finja 6:44 (Finja 9083B) som är en bebyggd lant
bruksenhet på 11,99 hektar. Åtgärden ligger utanför befintlig tomtplats. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000594 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 119 

Syftet med ridhuset är dels för privat bruk, dels att kunna inhysa förrådsdel för 
gårdens maskiner och transporter. Åtgärden bedöms inte ha betydande inverkan 
på friluftsområdet. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfalle att yttra sig. Ingen granne har erinrat mot förslaget. Kommunekologen ytt
rar sig att ett nytt ridhus här innebär ingen negativ inverkan på riksintresset. 

Räddningstjänsten (26 augusti 2021) har inget att erinra. Miljöavdelningen har föl
jande synpunkter (31 augusti 2021): Planerad bebyggelse omfattas inte av idag be
fintligt vattenskyddsområde och bedöms inte ha någon betydande påverkan på nå
gon skyddad natur eller värdefulla naturvärden i övrigt. Dagvattnet ska släppas ut 
via en stenkista. Det bedöms innebära en godtagbar reduktion av föroreningar in
nan vattnet når recipienten. Hässleholm Miljö AB (7 september 2022) har inga 
synpunkter på vatten och avlopp. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen yrkar på 
att ansökan om bygglov ska beviljas. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 8 oktober 2021. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 109, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Bygglov för nybyggnad av annan byggnad (ridhus) beviljas. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att kalla till 
ett tekniskt samråd. Kontrollansvarig för byggprojektet är Rolf Johnsson. 

Avgift enligt taxa år 2021 

Lov och startbesked: 78 959 kr 
Kommunicering: 2 975 kr 
Kungörelse: 30 kr ( + 8 kr moms 25 % ) 
Lägeskontroll: 2 275 kr 

Avgift enligt taxan: 84 24 7 kronor 
Faktura översänds separat 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021 -000594 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 119 

Upplysningar 

Beslut om bygg-, rivnings- och marklov får verkställas först fyra veckor efter det 
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter startbesked getts får 
arbetet påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit laga kraft. Vid ett över
klagande kan överprövande instans upphäva detta beslut. 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen då beslutet om bygglov har vunnit laga kraft. 
Föreslagen byggnation och markarbeten är i närheten av känd fast fornläm
ning/ kulturlämning. Ta kontakt med länsstyrelsen i god tid före arbetet ska påbör
jas för eventuellt tillstånd (kulturmiljölagen 2 kapitlet 10 §). 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar samt information om förenklad delgivning framgår av följe
brevet. 

Sänt till: 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000671 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 120 

Läreda 436:15 (Bågvägen 44), Hässleholm 
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd för bygglov for tillbygg
nad av komplementbyggnad. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att åtgär
den kan inverka negativt på pågående planarbete och utredning med dagvatten vil
ket måste föregå beslut om bygglov. Anstånd enligt plan- och bygglagen 
9 kap. 28 § bedöms vara skäligt beslut. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP), Lars Olsson (C), Sievert Aronsson (L) 
Kenny Hansson (M), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och 
Bengt Troedsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Paul Thurn (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att beredas 
så att ansökan om bygglov kan beviljas. 
Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och Mikkel Jönsson Vaerge (SD) yrkar bi
fall till Paul Thurns förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller åter
remitteras och finner att miljö- och stads byggnadsnämnden beslutat att avgöra 
ärendet idag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill avgöra ärendet idag röstar 
ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej." 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000671 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 120 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L), 
Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP), Ann Olausson (S) och 
Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
MikkelJönsson Vaerge (SD) 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed beslutat att avgöra ärendet idag. 

Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut i huvudvoteringen och 
att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

LT Ingenjörsbyrå AB har den 31 maj 2021 ansökt om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Läreda 436:15 (Bågvägen 44). Aktuell fastig
het ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Den 26 augusti 
2020 beslutade miljö- och stads byggnadsnämnden att förvaltningen ska pröva att 
ta fram en detaljplan för bostäder på angränsande fastighet Läreda 436:6 
(B 2020-000791). Planavdelningen meddelar att aktuell fastighet kommer att ingå i 
planarbetet (29 september 2021). 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 110, 
miljö- och stads byggnadsnämnden att besluta om anstånd för om bygglov för till
byggnad av komplementbyggnad. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar samt information om förenklad delgivning framgår av följe
brevet. 

Sänt till: 
LT Ingenjörsbyrå AB 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000802 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 121 

Hässleholm 88: 16 
Bygglov för anordnande av uppställningsplatser för 
husbilar samt marklov för fyllning 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Bygglov för anordnande av uppställningsplatser för husbilar samt marklov 
för fyllning beviljas. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer kontrollplanen och ger startbe
sked. 

3. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning i ärendet finner miljö- och stads byggnadsnämnden att 
avvikelsen från detaljplan kan anses som liten. Miljö- och stads byggnadsnämndens 
uppfattning är att åtgärden inte kan anses utgöra en betydande olägenhet i den 
mening som avses i PBL (plan- och bygglagen 2 kapitlet 9 §) samt att åtgärden 
främjar riksintresset för friluftsliv. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov för anordnande av upp
ställningsplatser för husbilar samt marklov för trädfallning och markutfyllnad. 
Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L), Hans-Göran Hansson (MP), 
Lars Olsson (C), Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
Mikkel Jöns son Vaerge (SD) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering U /4A-
1Apj ~ 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000802 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 121 

Omröstning 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Kenny Hanssons yrkande 
och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit Kenny Hanssons förslag 
till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommuns tekniska förvaltning har den 24 juni 2021 ansökt om 
bygglov för anordnande av uppställningsplatser för husbilar (fem stycken) samt 
marklov för trädfallning och markutfyllnad på fastigheten Hässleholm 88:16 (väs
ter om Hässleholmsgårdens stallbyggnader) . 

Ansökan har reviderats den 12 oktober 2021 till att omfatta ställplatser för åtta 
husbilar och därmed en större grusad yta, totalt 1 400 m 2 jämfört med ursprungli
gen 1 000 m 2 • 

Området omfattas av en detaljplan som anger bestämmelsen friluftsområde och 
att marken inte får bebyggas. Den anger också att fasta anläggningar såsom id
rottsplatser eller likvärdigt inte får anordnas samt att marklov för trädfallning er
fordras inom hela området. 
Åtgärden strider mot gällande detaljplan vad avser användningssättet. 

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm är föreslagen placering av ställ
platserna utpekad som "natur klass 1 - framtida naturreservat". Området ligger 
också inom riksintresse för friluftsliv. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfalle att yttra sig. Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan, Trafikver
ket bedömer att åtgärden inte bedöms inverka menligt på riksintresset för järnväg 
och Kultur- och fritidsförvaltningen anger att de i egenskap av verksamhetsutö
vare är ytterst positiva till uppförandet av ställplatserna. Inga synpunkter har in
kommit från berörda sakägare. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det saknas förutsättningar för 
att bevilja bygglov då åtgärden inte kan ses som en liten avvikelse samt då åtgär
den inte bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygg
lagen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000802 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 121 

Utpekandet i den fördjupade översiktsplanen som framtida naturreservat, som 
"natur" och som riksintresse för friluftsliv visar på naturområdets höga värden för 
rekreation och närheten till staden gör det extra värdefullt. Att trots dessa höga 
natur- och rekreationsvärden ta i anspråk orörd natur för att skapa grusade parke
ringsytor när det redan finns sådana i direkt anslutning bedöms inte vara förenligt 
med de skydd som riksintressen har. Sökanden har getts möjlighet att 

Bygglovshandläggare David Johansson föredrar ärendet. Miljö- och stadsbygg
nadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2021. 

Mi!Jö"- och stadsryggnad.ifo"rvaltningens beslut.ifo'rslag: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för anordnande av 
uppställningsplatser för husbilar samt marklov för trädfållning och markutfyllnad. 

Skäl flir det fa"reslagna beslutet: 
Miljö- och stads byggnadsnämnden bedömer att det saknas förutsättningar för att 
bevilja bygglov då åtgärden inte kan ses som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § 
plan- och bygglagen (PBL) samt då åtgärden inte bedöms uppfylla tillämpliga be
stämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Avgift enligt taxa år 2021 

Lov: 7 488 kr. Avgift sätts ned med 2/5 till 4 493 kr. 
Startbesked: 2 080 kr. 
Kommunicering: 2 975 kr. Avgift sätts ned med 2/5 till 1 785 kr. 
Kungörelse: 3 092 kr. Avgift sätts ned med 2/ 5 till 2 319 kr (1 855 kr + moms 25 
%). 

Avgift enligt taxan: 10 677 kronor. 
Faktura översänds separat. 

Upplysningar 

Beslut om bygg-, rivnings- och marklov får verkställas först fyra veckor efter det 
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter startbesked getts får 
arbetet påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit laga kraft. Vid ett över
klagande kan överprövande instans upphäva detta beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000802 

Lovet och startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet om bygglov har vunnit laga 
kraft. 

Byggnadsdel som ligger närmare tomtgräns eller annan byggnad än 4,0 meter ska 
utföras i lägst brandteknisk klass EI30. 

När byggnadsverket är uppfört ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnads
förvaltningen för kontroll av att det stämmer med givet lov och eventuella villkor i 
startbeskedet. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar samt information om förenklad delgivning framgår av följe
brevet. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2018-000642 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 122 

Fornbacken 6, Hässleholm 
Detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på 
sjukhusområdet) - antagande 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplan för Fornbacken 6 
(Bostäder på sjukhusområdet), daterat den 6 oktober 2021. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S), 
Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C), Sievert Aronsson (L), Lars Klees (SD), 
Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD) och MikkelJönsson Vaerge (SD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägaren till Fornbacken 6 har den 4 maj 2018 ansökt om detaljplan för 
Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet). Miljö- och stads byggnadsnämnden 
beslutade den 5 juni 2018, §107, att ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan samt att utökat planförfarande ska 
tillämpas. 

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd mellan den 29 juni 2020 och 
den 24 juli 2020. Beslut om granskning samt ändring av planförfarande från utö
kat till standard togs vid miljö- och stads byggnadsnämndens sammanträde 
den 14 april 2021, § 42. Detaljplanen har därefter varit tillgänglig för granskning 
mellan den 10 maj och den 24 maj 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts 
och kommenterats i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Planförslaget 
har reviderats efter granskningen men inte i sådan väsentlig omfattning att någon 
ytterligare granskning skulle krävas . 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadshus samtidigt som 
befintliga kulturvärdefulla byggnader från 19 SO-talet skyddas för framtiden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag /$-« Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2018-000642 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 122 

Planförslaget möjliggör också centrumverksamhet på tomten för att ta höjd för 
eventuella framtida utvecklingsbehov. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken. Plan
chef Marie Nilsson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 111, 
miljö- och stads byggnadsnämnden besluta att anta detaljplan för Fornbacken 6 
(Bostäder på sjukhusområdet), daterat den 6 oktober 2021. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar framgår av bilagan. 

Sänt till: 
KR Syd Fastighet AB 
Hässleholms Miljö AB 
Region Skåne, ägare till Fornbacken 2 
Trafikverket 
Fastighetsägare till Brofastet 7 
Fastighetsägare till Brofastet 4 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2018-000642 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Bilaga till § 122 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Vill du överklaga miljö- och stads byggnadsnämndens beslut att anta förslaget till 
detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet) ska du göra på 
följande sätt 

Sänd en skrivelse med ditt överklagande till miljö- och stads byggnadsnämnden i 
Hässleholms kommun. Ställ överklagandet till Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätt. 

I ditt överklagande skall du tala om varför du anser att miljö- och stadsbyggnads
nämndens beslut skall ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med så
dant som du anser har betydelse för ärendet. 

Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. 

Önskar du ytterligare upplysningar kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnads
nämnden i Hässleholms kommun via Kontaktcenter tel. 0451-26 70 00 

OBS! 

Överklagandet skall lämnas/skickas till miljö- och stadsbyggnads
nämnden, och inte till mark- och miljödomstolen. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden kommer därefter att skicka överklagandet, tillsammans med övriga 
handlingar i ärendet till mark- och miljödomstolen. 

För att ditt överklagande skall kunna tas upp till prövning måste din 
skrivelse ha kommit in till miljö- och stads byggnadsnämnden inom tre 
veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Sänd överklagandet till: 
Hässleholms kommun 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
281 80 HÄSSLEHOLM 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2015-000256 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 123 

Hässleholm 87:38 m. fl. 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. 
(Paradiset) - godkännande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Yrkanden 

Ann Olausson (S), Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP), 
Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C) och Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till ar
betsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan 
för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning 
med bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning 
med hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra 
åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett 
förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2015-000256 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 123 

Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har granskning 
genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive granskningsut
låtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen men inte i 
sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Planarkitekt Alexander Lindahl föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 112, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C) och Paul Thurn (SD) yrkar bifall till förvalt
ningens förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 

 
 

 
Byggnadsföreningen medborgarhuset Hässleholm 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

18(45) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2017-001145 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 124 

Fanjunkaren 12, Hässleholm 
Detaljplan för Fanjunkaren 12 m. fl. - antagande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar det reviderade förslaget till detaljplan för 
Fanjunkaren 12 med flera. 

Reservationer 

Hans-Göran Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP) yrkar att ärendet återremitteras och ändras så att plan
förslaget stänger kopplingen mellan Pilgatan och Vankivavägen. 

Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Kenny Hansson (M), Sievert Aronsson (L) och 
Ann Olausson (S) och Camilla Lindoff (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller åter
remitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att miljö- och stadsbygg
nadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 14 september 2017 ansökt om detaljplaneläggning 
av fastigheten Fanjunkaren 12 med flera. Fastigheten Fanjunkaren 12 förvärvades 
av Hässleholms kommun år 2015. Fastigheten användes då för bilförsäljning och 
bilverkstad. Tidigare har fastigheten hyst en bensinstation med biltvätt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2017-001145 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 124 

Förfrågan om att förvärva fastigheten för att bygga bostäder har inkommit till 
Tekniska förvaltningen. Samtidigt har inkommit förfrågan om att förtäta med bo
städer på fastigheterna Klockaren 20. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 16 januari 2018 (§ 3) beslutat att upp
dra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett 
förslag till detaljplan för Fanjunkaren 12 med flera, att samråda om förslaget samt 
att därefter göra förslaget tillgängligt för granskning. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga kvartersmark för 
bostäder i tre våningar med möjlighet för inredd vind inom fastigheterna Fanjun
karen 12 och Klockaren 20. Bottenvåningen ska vara möjlig att anpassa så att 
centrumfunktioner kan finnas inom fastigheten Fanjunkaren 12. Vissa byggrätters 
placering i förhållande till gatumark ska också prövas så att byggnaderna eventuellt 
kan läggas närmre gatumarken. Ytterligare ett syfte är att se över trafiksituationen 
för att skapa en bra helhetslösning för korsningen Vankivavägen/Finjagatan, an
göring till bostadshusen med mera. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget inte antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken. 

Detaljplanen har handlagts genom standardförfarande. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 6 juli och den 10 augusti år 2020 och därefter har granskning 
genomförts mellan den 3 juni och den 18 juni år 2021. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 
Planförslaget har reviderats efter granskningen men inte i sådan väsentlig omfatt
ning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Planarkitekt Sherif Hosny föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott reviderar 2021-10-13, § 113, 
planbeskrivningen enligt Kenny Hanssons yrkande samt föreslår miljö- och stads
byggnadsnämnden att anta det reviderade förslaget till detaljplan för Fanjunkaren 
12 med flera. 

Kenny Hansson (M) yrkar att planbeskrivningen revideras så att Pilgatans in- och 
utfart till Vankivavägen ändras och enbart blir utfart på samtliga ställen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2017-001145 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 124 

När ändringen är gjord kan ärendet gå vidare till miljö- och stadsbyggnadsnämn
den för antagande. 

Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar framgår av bilagan. 

Sänt till: 
Bolius Fastigheter 
Noten fastigheter 
Tekniska förvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Fastighetsägare, Fanjunkaren 14 
Fastighetsägare, Klockaren 5 
Fastighetsägare, I<lockaren 9 
Fastighetsägare, Klockaren 16 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2017-001145 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Bilaga till§ 124 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Vill du överklaga miljö- och stads byggnadsnämndens beslut att anta förslaget till 
detaljplan för Fanjunkaren 12 med flera ska du göra på följande sätt: 

Sänd en skrivelse med ditt överklagande till miljö- och stads byggnadsnämnden i 
Hässleholms kommun. Ställ överklagandet till Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätt. 

I ditt överklagande skall du tala om varför du anser att miljö- och stadsbyggnads
nämndens beslut skall ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med så
dant som du anser har betydelse för ärendet. 

Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. 

Önskar du ytterligare upplysningar kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnads
nämnden i Hässleholms kommun via Kontaktcenter tel. 0451-26 70 00 

OBS! 

Överklagandet skall lämnas/ skickas till miljö- och stads byggnads
nämnden, och inte till mark- och miljödomstolen. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden kommer därefter att skicka överklagandet, tillsammans med övriga 
handlingar i ärendet till mark- och miljödomstolen. 

För att ditt överklagande skall kunna tas upp till prövning måste din 
skrivelse ha kommit in till miljö- och stads byggnadsnämnden inom tre 
veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Sänd överklagandet till: 
Hässleholms kommun 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
281 80 HÄSSLEHOLM 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-001169 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 125 

Remiss - Motion om cykelkarta för Hässleholms 
kommun 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämnar miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens förslag på yttrande över Remiss - Motion om cykelkarta för 
Hässleholms kommun som miljö- och stads byggnadsnämndens svar till kommun
ledningsförvaltningen. 

Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Paul Thurn (SD), Lars Klees (SD), Cecilia Tönning (SD) och 
Mikkel Jöns son Vaerge (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Yttrande 

Hässleholms aktuella cykelkarta, framtagen 2009 och reviderad 2017, med utpe
kade gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar finns på kommunens hemsida 
för nedladdning och utskrift. Det finns även en digital cykelkarta via Kart - och 
GIS-portalen på kommunens hemsida som är tillgänglig för allmänheten. 

Med tanke på att det är fyra år sedan kartan uppdaterades kan ett första steg vara 
att uppdatera aktuell databas med nya gång- och cykelvägar. På sikt, när det nya 
GIS-systemet är implementerat, kan det vara värdefullt att utveckla en digital in
teraktiv cykelkarta med utpekade leder samt målpunkter i kommunen. Arbetstiden 
beräknas till 2-3 veckor och projektet kan tidigast påbörjas hösten 2022. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering YJ/+--- . 
~~c;;r 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-001169 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 125 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 115, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att överlämna miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande över Remiss - Motion om 
cykelkarta för Hässleholms kommun som miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
svar till kommun-ledningsförvaltningen. 

Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

Yttrande 
Hässleholms aktuella cykelkarta, framtagen 2009 och reviderad 2017, med utpe
kade gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar finns på kommunens hemsida 
för nedladdning och utskrift. Det finns även en digital cykelkarta via Kart - och 
GIS-portalen på kommunens hemsida som är tillgänglig för allmänheten. 

Med tanke på att det är fyra år sedan kartan uppdaterades kan ett första steg vara 
att uppdatera aktuell databas med nya gång- och cykelvägar. På sikt, när det nya 
GIS-systemet är implementerat, kan det vara värdefullt att utveckla en digital in
teraktiv cykelkarta med utpekade leder samt målpunkter i kommunen. Arbetstiden 
beräknas till 2-3 veckor och projektet kan tidigast påbörjas hösten 2022. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000777 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 126 

Remiss - Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms 
kommun 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att överlämna ordförandeförslaget på 
yttrande över Remiss - Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun som 
miljö- och stads-byggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen. 

Reservationer 

Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och Hans-Göran Hansson (MP) reserverar 
sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD), 
Mikkel Jönsson Vaerge (SD) och Lars Olsson (C) avstår från att deltar i beslutet. 

Yttrande 

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till revidering av Rikt
linjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun och skickat detta på remiss till 
övriga förvaltningar. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anser att riktlinjerna 
är genomtänkta och välbehövliga för sitt syfte. Några få justeringar behövs för att 
förtydliga och underlätta miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbete framöver. 

Riktlinjerna anger att kommunens fastighetsstrateg "ska medverka i tidiga skeden i 
stadsbyggnads- och planprocesser för att säkerställa att det finns markanvisning 
till framtida byggnader . .. ". Hur detta ska gå till rent praktisk framgår inte av rikt
linjerna. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är viktigt att fastig
hetsstrategen deltar i de tidiga diskussionerna mellan kommunstyrelsen och tek
niska nämnden, innan en ansökan om detaljplan skickas till miljö- och stads bygg
nadsnämnden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000777 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 126 

Under kapitel 2 anges riktvärden för barns friytor vid förskolor och skolor där 
riktlinjerna anger att allmänna parker och grönområden ska beaktas vid utform
ning av friytor. Samtidigt anges att en förskolegård ska kunna inhägnas vilket be
döms motsägelsefullt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att Boverkets all
männa råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, sko
lor eller liknande verksamhet bör gälla i Hässleholms kommun, dock bör kom
mun ifrågasätta vad Boverket anser vara en tillräckligt stor uteyta (40 m2 per barn i 
förskola och 30 m 2 per barn i grundskola). Kommunen bör istället ta ställning till 
lämpligheten från fall till fall samt värdera i vilken utsträckning parker och natur 
kan användas tillsammans med eller istället för verksamhetens egen uteyta. Med 
anledning av detta behöver 2.1.2 och 2.1.4 revideras. 

I kapitel 3 beskrivs lokalförsörjningsprocessen och vad respektive förvaltning för
väntas bidra med. Riktlinjerna kan förtydligas med ett årshjul där förvaltningarnas 
arbetsuppgifter och inlämningstider framgår samlat. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) inkommer med ordförandeförslag där följande förslag till ytt
rande föreslås: 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till revidering av Rikt
linjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun och skickat detta på remiss till 
övriga förvaltningar. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anser att riktlinjerna 
är genomtänkta och välbehövliga för sitt syfte. Några få justeringar behövs för att 
förtydliga och underlätta miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbete framöver. 

Riktlinjerna anger att kommunens fastighetsstrateg "ska medverka i tidiga skeden i 
stadsbyggnads- och planprocesser för att säkerställa att det finns markanvisning 
till framtida byggnader ... ". Hur detta ska gå till rent praktisk framgår inte av rikt
linjerna. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är viktigt att fastig
hetsstrategen deltar i de tidiga diskussionerna mellan kommunstyrelsen och tek
niska nämnden, innan en ansökan om detaljplan skickas till miljö- och stads bygg
nadsnämnden. 

Under kapitel 2 anges riktvärden för barns friytor vid förskolor och skolor där 
riktlinjerna anger att allmänna parker och grönområden ska beaktas vid utform
ning av friytor. Samtidigt anges att en förskolegård ska kunna inhägnas vilket be
döms motsägelsefullt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 

Diarienummer 

B 2021-000777 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 126 

Miljö- och stads byggnadsnämnden anser att Boverkets allmänna råd (2015: 1) om 
friyta för lek och utevistelse vid fri tidshem, förskolor, skolor eller liknande verk
samhet bör gälla i Hässleholms kommun, dock bör kommun ifrågasätta vad Bo
verket anser vara en tillräckligt stor uteyta ( 40 m 2 per barn i förskola och 30 m2 

per barn i grundskola). Kommunen bör istället ta ställning till lämpligheten från 
fall till fall samt värdera i vilken utsträckning parker och natur kan användas till
sammans med eller istället för verksamhetens egen uteyta. Med anledning av detta 
behöver 2.1.2 och 2.1.4 revideras. 

I kapitel 3 beskrivs lokalförsötjningsprocessen och vad respektive förvaltning för
väntas bidra med. Riktlinjerna kan förtydligas med ettårshjul där förvaltningarnas 
arbetsuppgifter och inlämningstider framgår samlat. 

Kenny Hansson (M) och Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Hans-Göran Hansson (MP), Camilla Llndoff (S) och Ann Olausson (S) yrkar bi
fall till förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stads bygg
nadsnämnden bifallit ordförandeförslaget. 

Votering begärs . 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla ordförandeförsla
get röstar ja. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar nej." 

3 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L) och 
Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Camilla Llndoff (S), Hans-Göran Hansson (MP) och 
Ann Olausson (S) 

Följande avstår: Paul Thurn (SD) , Lars Olsson (C), Cecilia Tönning (SD), 
Lars K.lees (SD) och MikkelJönsson Vaerge (SD) 

Ordförande väljer att utnyttja sin utslagsröst och finner därmed att miljö- och 
stads byggnadsnämnden har bifallit ordförandeförslaget. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering ~~ 
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Utdrag el bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000777 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 126 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 
förslag till reviderade Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun. Rikt
linjerna syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalför
sörjning i kommunen. Kommunens förvaltningar ska arbeta med lokalförsörjning 
efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser positivt på riktlinjerna. Dock vill nämnden 
betona vikten av förankring i tidigt skede mellan kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden, innan en ansökan om detaljplan skickas till miljö- och stadsbyggnads
nämnden. Hur detta ska genomföras saknas i riktlinjerna. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att Boverkets allmänna råd (2015:1) om 
friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verk
samhet bör gälla i Hässleholms kommun, dock bör kommun ifrågasätta vad Bo
verket anser vara en tillräckligt stor uteyta ( 40 m2 per barn i förskola och 30 m2 

per barn i grundskola). Kommunen bör i stället ta ställning till lämpligheten från 
fall till fall samt värdera i vilken utsträckning parker och natur kan användas till
sammans med eller i stället för verksamhetens egen uteyta. Med anledning av detta 
behöver 2.1.2 och 2.1.4 revideras. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar 2021-10-13, § 116, 
till miljö- och stads byggnadsnämnden att fatta beslut i ärendet. 

Paul Thurn (SD) deltar inte i beslutet. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
överlämnar frågan till miljö- och stads byggnadsnämnden att fatta beslut angående 
yttrandet. 
Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-001206 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 127 

Projekt LONA-projekt, våtmarksmiljöer Gundrastorp 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
ansöka om LONA-medel för att genomföra en förstudie för att utreda 
förutsättningar för att restaurera våtmarksmiljöer vid Vieån, nedströms 
Gundrastorps kvarn, samt att genomföra förstudien. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP), Lars Olsson (C) och Camilla Lindoff (S) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Förstudie genomförs för att utreda förutsättningar för att restaurera våtmarksmil
jöer vid Vieån, nedströms Gundrastorps kvarn. Totalbudget är 200 tkr, varav 
90 procent finansieras av våtmarks-LONA bidrag. 

Syftet med projektet är flera: 

- Att skapa förutsättningar för destinationsutveckling, landsbygdsutveckling och 
ökade rekreationsmöjligheter i området kring Gundrastorps kvarn. 

- Att öka den biologiska mångfalden i och runt Vieån, nedströms Gundrastorps 
kvarn. 

- Att reducera näringsämnen nedströms i Vieån, Helgeå samt i slutändan även i 
Östersjön. 

- Att reducera översvämningsrisker nedströms, i Vieån och Helgeå 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 6 oktober 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-001206 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 127 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021 -10-13, § 118, 
miljö- och stads byggnadsnämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att 
ansöka om LONA-medel för att genomföra en förstudie för att utreda 
förutsättningar för att restaurera våtmarksmiljöer vid Vieån, nedströms 
Gundrastorps kvarn, samt att genomföra förstudien. 

Sänt till: 
Ekolog Lars-Erik Williams 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

M-2020-601 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 128 

Hässleholms Energi- och klimatplan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till ny energi- och klimatplan och översända den till kom
munfullmäktige för fastställande, samt 

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt miljö- och stads bygg
nadsnämnden att ta fram förslag på nyckeltal för uppföljning av besparingar samt 
förslag på en policy om hur effekthemtagning ska återinvesteras i verksamheten i 
syfte att bidra till att nå planens mål. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar även att huvuddokumentet ska ge
nomgå en layoutförändring innan energi- och klimatplanen översänds till kom
munfullmäktige för fastställande. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Paul Thurn (SD), Lars Klees (SD), Cecilia Tönning (SD) och 
Mikkel Jöns son Vaerge (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggs
yrkandet att huvuddokumentet genomgår en layoutförändring innan energi- och 
klimatplanen skickas vidare till kommunfullmäktige för fastställande. 

Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP) och Lars Olsson (C) yrkar bifall 
till Kenny Hanssons yrkande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering ~ 

~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

M-2020-601 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 128 

Beskrivning av ärendet 

På miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte den 25 mars 2020 erhöll miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag att arbeta fram en ny energi- och klimat
plan för Hässleholms kommun. Arbetet har pågått under 2020 och en remiss
handling godkändes av miljö- och stads byggnadsnämnden den 3 februari 2021. 

Remisshandlingen har sänts ut till kommunens förvaltningar, bolag, politiska par
tier samt andra intressenter i enlighet med projektplanen. Svar har erhållits från 
merparten av förvaltningarna och de politiska partierna, vidare har även Lantbru
karnas riksförbund samt en privatperson yttrat sig. Inkomna remissvar har gåtts 
igenom och granskats och bemöts i bilagd remissredogörelse och har i flertalet fall 
lett till justeringar av text och mål. 

Planen beskriver hur Hässleholms kommun ska bidra till att uppnå de nationella 
energi- och klimatmålen. Planen knyter även an till Skånes energi- och klimatmål 
gällande konsumtion. Flertalet av de redovisade aktiviteterna utgår från befintliga 
beslut i Hässleholms kommun. 

Genomförandet av planen bygger delvis på redan tagna politiska beslut. I dessa 
fall anges berörd förvaltning som ansvarig för genomförandet. För aktiviteter som 
tillkommer i denna plan, anges nämnden som ansvarar för aktiviteten. Även bola
gen tilldelas ansvar för en del aktiviteter. De ansvariga ska se till att aktiviteten ge
nomförs i den takt som behövs för att nå uppsatta mål. Eftersom målen i energi
och klimatplanen gäller över flera mandatperioder, styrs det praktiska genomfö
randet av prioriteringar och ekonomiska förutsättningar som anges i kommunens 
budget. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar för att 
målen i energi- och klimatplanen nås och ska utifrån sitt respektive grunduppdrag 
och sina förutsättningar i budgeten integrera energi- och klimatplanens innehåll i 
verksamhets planeringen. 

En del aktiviteter, som till exempel energieffektiviseringar i fastigheter och trans
porter, förväntas leda till minskade utgifter. För att öka takten i klimatomställ
ningen kan en del av dessa besparingar användas till aktiviteter som bidrar till att 
nå planens mål. Framöver bör kommunen kartlägga nolläge, ta fram nyckeltal för 
uppföljning av besparingar och besluta om en policy om hur effekthemtagning 
ska återinvesteras, ansvaret för att ta fram förslag på policy och nyckeltal föreslås 
läggas på miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J"'''""' ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

M-2020-601 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 128 

Det faktiska genomförandet av planen förutsätter att ekonomiska medel tillförs till 
respektive nämnd i den ordinarie budgetprocessen, så att de olika nämnderna och 
förvaltningarna kan prioritera de aktiviteterna, detta då vissa av aktiviteterna är en 
utökning av befintlig verksamhet. Genomförandet av planen är en förutsättning 
till ett hållbart och attraktivt Hässleholm. 

Miljöchef Torbjörn Håkansson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 119, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

att besluta att godkänna förslaget till ny energi- och klimatplan och översända den 
till kommunfullmäktige för fastställande, samt 

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt miljö- och stadsbygg
nadsnämnden att ta fram förslag på nyckeltal för uppföljning av besparingar samt 
förslag på en policy om hur effekthemtagning ska återinvesteras i verksamheten i 
syfte att bidra till att nå planens mål. 

Paul Thurn (SD) deltar inte i beslutet. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens för
slag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

M-2021-2425 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 129 

Remiss övrigt - Motioner - Ta fram miljöprogram 
Remiss kommunstyrelsens diarienummer: KLF 2021/583-1 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

• Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid 
arbetet med kommande budget och strategisk plan. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Reservationer 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
Mikkel Jöns son Vaerge (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP), Kenny Hansson (M), Camilla Lindoff (S) och 
Ann Olausson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Paul Thurn (SD) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kom
munfullmäktige att avslå motionen. 
Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och Mikkel Jönsson Vaerge (SD) yrkar bi
fall till Paul Thurns förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stads bygg
nadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

M-2021-2425 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 129 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Paul Thurns yrkande röstar nej". 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L), 
Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP), Ann Olausson (S) och 
Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
MikkelJönsson Vaerge (SD) 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed bifallit arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har på remiss erhållit motionen" Ta fram ett 
miljöprogram, omgående!", som ställts till kommunfullmäktige i Hässlehohn, för 
yttrande. 

Motionsställaren önskar att kommunfullmäktige beslutar att be berörd nämnd i 
uppdrag att snarast möjligt ta fram ett miljöprogram för Hässlehohns kommun. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021 -10-13, § 122, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta föl
jande beslut: 

• Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid 
arbetet med kommande budget och strategisk plan. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

2017-1767 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 130 

Modell för klimatväxling i Hässleholms kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: KLF 2019/293 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta följande be
slut: 

1. Föreslagen modell för klimatväxling, enligt rutan "Klimatväxlingsmodell" i rap
porten "Klimatväxlingsmodell - Utredning och förslag", antas. 

2. Modellen tas i drift den 1 juli 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-26 vad gäller utredningen i ärendet 

Reservationer 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
Mikkel Jönsson Vaerge (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M), Ann Olausson (S), Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S) och 
Hans-Göran Hansson (MP) yrkar bifall till förvaltningens reviderade förslag till 
beslut. 

Paul Thurn (SD) yrkar att miljö- och stads byggnadsnämnden hemställer hos kom
munfullmäktige att beslutet om klimatväxling, § 13, 2021-01-25, upphävs. 
Lars Klees (SD), Cecilia Tönning (SD) och MikkelJönsson Vaerge (SD) yrkar bi
fall till Paul Thurns förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stads bygg
nadsnämnden bifallit förvaltningens reviderade förslag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

36(45) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

2017-1767 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 130 

Beskrivning av ärendet 

Att klimatväxla tjänsteresor är ett förhållandevis enkelt sätt att minska både kost
nader och utsläpp. En avgift läggs på organisationens fossila resor, exempelvis 
flyg, egen bil i tjänsten samt användningen av fossila bränslen i tjänstefordon. 
Pengarna används inom den egna organisationen för att stärka klimatsmart re
sande, som tågresor, el- eller biogas bilar och cyklar. Klimatväxling är ett internt 
ekonomiskt styrmedel för att öka följsamheten till kommunens riktlinjer, minska 
kostnader och klimatutsläpp samt öka möjligheten att nå målet om en fossilbräns
lefri verksamhet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 oktober 2019, § 165, att före
slå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. En modell för klimatväxling införs i Hässleholm kommunkoncern 

2. Senast juni 2020 presenteras ett förslag till modell för att gälla från och med juli 
2020. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, § 13, att klimatväxling ska in
föras i Hässleholms kommun enligt följande: 

1. En modell för klimatväxling införs i Hässleholms kommun. 

2. Ett förslag till modell ska presenteras för kommunstyrelsen under 2021. 

3. Administrationen av klimatväxlingen ska hanteras av miljö- och stadsbyggnads
nämnden. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har utifrån uppdraget i punkt 2 tagit fram rap
porten "Klimatväxlingsmodell- Utredning och förslag", vilken bifogas. 

Inför miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde reviderar förvaltningen 
beslutsförslaget till följande lydelse: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta följande be
slut: 

1. Föreslagen modell för klimatväxling, enligt rutan "Klimatväxlingsmodell" i 
rapporten "Klimatväxlingsmodell - Utredning och förslag", antas. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

2017-1767 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 130 

2. Modellen tas i drift den 1 juli 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-26 vad gäller utredningen i ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 123, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut: 

1. Föreslagen modell for klimatväxling, enligt rutan "Klimatväxlingsmodell" i rap
porten "Klimatväxlingsmodell - Utredning och förslag", antas. 

2. Modellen tas i drift den 1 juli 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-08 vad gäller utredningen i ärendet. 

Paul Thurn (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Kenny Hansson (M) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Paul Thurn (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stads bygg
nadsnämndens arbetsutskott bifallit förvaltningens förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000018 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 131 

Information från förvaltningen 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Bygglovschef Katarina Finyak informerar om miljö- och stads byggnadsnämndens 
arbetsutskotts beslut rörande bygglov på fastigheten Hästveda 61:1. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000015 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 132 

Arbetsmiljö systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingsplan för uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 (SAM), med förslag till åtgärder, godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska inte identifiera risker utan de 
brister som finns hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. 

Kommunledningskontoret har i skrivelse daterat den 16 augusti 2021 angivet att 
årets uppföljning ska omfatta samtliga områden i checklistan. I år har Arbetsmiljö
verket gjort en inspektion över kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. En 
brist som framkom var att man inte kontrollerar på alla nivåer hur vi lever upp till 
de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kommunledningskontoret har 
därmed i år fördjupat frågedelen i checklistan kring hur det systematiska arbets
miljöarbetet fungerat utifrån föreskrifterna. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens samverkansgrupp har genomfört uppföljningen av samtliga områ
den i checklistorna. De brister som uppmärksammats har tagits upp på ett förslag 
till handlingsplan. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 124, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingsplan för uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 (SAM), med förslag till åtgärder, godkänns. 

Sänt till: Kommunledningsförvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-001193 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 133 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sammanträden 
Sammanträdesdagar 2022 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 
Sammanträdesdagar för 2022 godkänns och fastställs. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt miljö- och stadsbyggnadsnämnden reglemente ska arbetsutskottet och 
nämnden sammanträda på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdes
dagar för 2022. Förslaget innebär att miljö- och stads byggnadsnämnden arbetsut
skott sammanträder den andra onsdagen i månaden och miljö- och stadsbygg
nadsnämnden den fjärde onsdagen i månaden. I maj och november månad före
slås att enbart arbetsutskottet sammanträder. I juli sammanträdet varken arbetsut
skottet eller nämnden. Mötestiderna i december tidigareläggs och hålls den första 
respektive tredje onsdagen i månaden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar: 
12 januari, 8 februari (obs tisdag), 8 mars (obs tisdag), 13 april, 10 maj (obs tisdag), 
8 juni, 10 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november och 7 december 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar: 
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 22 juni, 24 augusti, 28 september, 
26 oktober och 21 december 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 125, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 
Sammanträdesdagar för 2022 godkänns och fastställs. 

Sänt till: Kommunledningsförvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 134 

Skrivelser för kännedom 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 13 september 
2021 till och med den 17 oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden informeras vid varje nämndssammanträde om 
de skrivelser av principiell beskaffenhet, exempelvis beslut och domar, vilka in
kommit till miljöavdelningen. 

Under perioden den 13 september 2021 till och med den 17 oktober 2021 inkom
följande: 

• Ärende M-2020-1997. Länsstyrelsen beviljar kompletterande statsbidrag 
för dammfilter i kalkningsprojekt för Vittsjö-Lönsholma. 

• Ärende M-2020-2153. Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslut att av
sluta ärende om klagomål på skällande hund på fastigheten Vankiva 15:13. 

• Ärende M-2021-2498. Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan om dispens 
från skyddsföreskrifterna för Galgbackens vattenskyddsområde. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

M-2021-52 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 135 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 13 september 2021 till och 
med den 17 oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämndens in
formations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för 
beslutets laga kraftvinnande. Detta framgår av 6 kap. 40 § samt 7 kap. 8 § i kom
munallagen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 136 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och ärendena läggs 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog del av personalärenden under september, 
delegationsbeslut under perioden 13 september - 17 oktober 2021 samt skrivelser 
för kännedom. 

Skrivelser för kännedom 

• B 2021-000620, Tviggasjö 3:43 (Tviggasjö 1631), Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av fritidshus, Länsstyrelsen överprövar miljö- och stadsbygg
nadsnämndens beslut om strandskyddsdispens, Kompletteringar begärs in. 

• B 2021-000413, Bjärnum 1:269 (Solrosvägen 6), Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus (4 lgh), Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet 
och återförvisar ärendet till kommunen för fortsatt handläggning. 

• B 2020-001056, Tottarp 1:30, Bygglov för anordnande av parkeringsplat
ser, Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast. 

• B 2021-000928, Vittsjö 1:55 (Ubbaltsvägen 14), Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad och tillbyggnad av huvudbyggnad, 
Länsstyrelsen överprövar inte miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
om strandskyddsdispens. 

• B 2021-000518, Wendes 1, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (27 
lgh rev 210909), parkering och marklov för trädfållning (6 träd), Länssty
relsen avslår överklagandet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och s/adsbyggnadsnämnden 

Forts§ 136 

• B 2021 -000589, Kollingegård 10 (I<:.ollingevägen 7), Bygglov för nybygg
nad av plank, Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

• PLAN 2007-000014, Hässleholm 87:22 (Maglegatan 60), Detaljplan för 
del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda), Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft då mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte 
meddela prövningstillstånd. 

• B 2021-000414, Bjärnum 1:270 (Solrosvägen 4), Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus ( 4 lgh), Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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