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Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid 

Justerade paragrafer 

Underskrift Sekreterare 

Justerare 

Stadshuset, Kronhjorten, 2021-12-15, kl. 13.10-16.15 
ajournering kl. 15.10 -15.20 

Kenny Hansson (11), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande 
Erik Aberg-Linner (11) 
Camilla Lindoff (S), näroarande via Teams 
Jonas Andersson (S), näroarande via Teams 
Ann Olausson (S), näroarande via Teams 
Cecilia Tönning (SD), näroarande via Teams 
Lars Klees (SD), näroarande via Teams 

Bengt Troedsson (11) för Zidon Kristensson (KD), närvarande via Teams 
J anas Klein (FV) för Björn Widmark (FV), näroarande via Teams 

Sievert Aronsson (L), näroarande via Teams 
Hans-Göran Hansson (11P) 
Leif Nilsson (S), näroarande via Teams 
Mikkel Jönsson Vaerge (SD), näroarande via Teams 

Susanne Rönnefeldt Berg, tf förvaltningschef, Marie Nilsson, planchef, 
Katarina Finyak, bygglovschef, Torbjörn Håkansson, miljöchef, Paul Dettwiler, 
bygglovshandläggare, Sofie Kling Mathiasson, planarkitekt, Andre Olbers, trafik
planerare, Lars-Erik Williams, ekolog, Johanna Johansson, livsmedelsinspektör, 
Emmi Schyberg, livsmedelsinspektör, Petter Backe, livsmedelsinspektör, 
Henry Ahs, samhällsbyggnadsjurist och Carina Koskinen, sekreterare 

Lars Olsson 

Fredagen den 17 december 2021 kl. 16.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvalt
rungen 
§§ 137 - 155 

C~k 
....................... ~ ~~ ---------

Carina Koskinen 

Kenny H 
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Lars Olsson 
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Hässleholms 

kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2021-12-20 

Datum då anslaget tas ned: 2022-01-17 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: a_c__ Sekreterare Carina Koskinen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Fastställelse av föredragningslistan 

Kandidaten 5 (Hånellsgatan 16), Hässleholm 
Bygglov för nybyggnad av mur 

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

Smedjebacken 27 (Backsläntsgatan 12B), Hässleholm 
Planbesked för Smedjebacken 27 - positivt planbesked 

Smedjebacken 27 (Backsläntsgatan 12), Hässleholm 

Diarienummer 

§ 137 

§ 138 

§139 

§ 140 

Ändring av detaljplan för Smedjebacken 27 - uppdrag och samråd § 141 

Småskolan 1, Tyringe 
Detaljplan för Småskolan 1 - antagande 

Vinslöv 5:1 
Detaljplan för del av Vinslöv 5:1 - antagande 

Trafikplan för Hässleholms stad 

Naturvårdsplan för Hässleholms kommun 

Redovisning av livsmedelstillsyn Cafe med beredning 2021 

Redovisning av livsmedelstillsyn Restaurang 2021 

Redovisning av livsmedelstillsyn Pizzerior 2021 

Information från förvaltningen 2021 

Personal delegeringsregler 2021 

Ekonomi budgetuppföljning 2021, månadsuppföljning 

Skrivelser för kännedom 2021 

Delegationsbeslut 2021 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteci"mt Utdraget bestyrkes 

§ 142 

§ 143 

§ 144 

§ 145 

§ 146 

§ 147 

§ 148 

§ 149 

§ 150 

§ 151 

§ 152 

§ 153 
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Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Julhälsning och tack 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 154 

§ 155 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 137 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer föredragningslistan. 

Därefter presenterar sig Henry Ahs, nyanställd samhällsbyggnadsjurist på förvalt
rungen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000602 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 138 

Kandidaten 5 (Hånellsgatan 16), Hässleholm 
Bygglov för nybyggnad av mur 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av mur. 
2. Kontrollplanen fastställs och startbesked ges. 
3. Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden att avvikelsen 
från detaljplanen kan ses som liten enligt 9 kap. 31 b §plan-och bygglagen (PBL). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer även att åtgärden inte är en sådan be
tydande olägenhet i den mening som avses i PBL, 2 kapitlet 6 §. 

Reservationer 

Jonas Klein (FV), Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och 
J anas Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

J anas Klein (FV) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att avslå ansökan. 
Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S), Jonas Andersson (S) in
stämmer i J anas Kleins yrkande. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000602 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 138 

Votering begärs. 

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

6 ja-röster och S nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Erik Aberg-Linner (M), Bengt Troedsson (M), 
Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S), 
Ann Olausson (S) och Jonas Klein (FV) 

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

Beskrivning av ärendet 

 har den 16 maj 2021 ansökt om bygglov för nybyggnad av mur 
på fastigheten Kandidaten S (Hånellsgatan 16). 

Atgärden strider mot gällande detaljplan vad avser byggnation på korsprickad 
mark. Sökande anför som skäl för avvikelse mot gällande detaljplan att muren och 
dess placering behövs för att avskärma och undkomma ljud samt risk för 
personskador i direkt anslutning till discogolfanläggningen i Djupadalsparken. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfalle att yttra sig. Tekniska förvaltningen har i ett yttrande daterat 
den 18 oktober 2021 ingen erinran avseende sökt åtgärd. För mer information se 
inlämnat yttrande. 

Sökande har den 25 november 2021 svarat på tjänsteskrivelsen. Sökande menar 
att ansökan bör beviljas och att avvikelsen kan anses liten för att de ska kunna an
vända sin fastighet på ett ändamålsenligt sätt. Vidare hänvisar de till att anläggan
det av discogolfbanan inte har samråtts med boende i området, de hänvisar till 
problematiken av placering då delar av anläggningen ligger väldigt nära deras fas
tighetsgräns och därigenom kan ge upphov till personskador. De anser även att 
ljudnivån från anläggningen inte uppfyller gränsvärde gällande buller. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag /jJA--j 
/Q;J)) /'/ / 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000602 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 138 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 21 november 2021. 

Mifj- och stadsb_yggnadsfo'rvaltningens fa'rslag till beslut: 
Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för 
nybyggnad av mur. 

Skäl fa'r det fa'reslagna beslutet: 
Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott att åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser och avvikelsen 
inte kan ses som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b §plan-och bygglagen (PBL). 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer även att åtgärden är en 
sådan betydande olägenhet i den mening som avses i PBL, 2 kapitlet 6 §. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 127, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden följande beslut: 

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av mur. 
2. Kontrollplanen fastställs och startbesked ges. 
3. Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Kenny Hansson (M) yrkar att ansökan om bygglov ska beviljas. 
Paul Thurn (SD) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Lars Olsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stadsbygg
nadsnämndens arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Avgift 

Lovavgift (HF1): 5 278 kronor. Efter reducering med 5/5: 0 kronor 
Startbesked (HF2): 4 712 kronor. Ingen reducering. 
Kommunicering: 2 975 kronor. Efter reducering med 5/5: 0 kronor 
Kungörelse: 38 kronor (30 kronor+ moms 25 %) Efter reducering med 5/5: 0 
kronor 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

8(42) 



,,.,,.,,.,,.,,. 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000602 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 138 

Summa avgift enligt taxan: 4 712 kronor 
Faktura översänds separat 

Upplysningar 

På grund av att nya regler om förbud av verkställighet innan ett beslut har vunnit 
laga kraft har införts i förvaltningslagen, har det införts bestämmelser i plan- och 
bygglagen, PBL, som särskilt reglerar verkställbarheten av lovbeslutet. 
Lagändringen i PBL innebär att från och med den 1 juli 2018 får beslut om bygg-, 
rivnings- och marklov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet 
verkställas även om det inte har fått laga kraft. Att verkställa innebär att beslutad 
åtgärd genomförs, dvs att påbörja bygg-, rivnings- eller markarbeten. 

Syftet med lagändringen är att ge berörda sakägare tid att lämna in en överklagan 
innan beslutet verkställs. På så sätt kommer byggherren lättare kunna ta reda på 
om åtgärden är överklagad innan denne avgör om åtgärden ska påbörjas. Det 
möjliggör även för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet 
hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjar åtgärden. Om beslutet inhiberas 
innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. 

Efter fyra veckor får arbetet påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit 
laga kraft, se första stycket. Vid ett överklagande kan överprövande instans 
upphäva detta beslut. 

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. 

När byggnadsverket är uppfört ska du anmäla detta till miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen 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. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteciog /J / /1 _j_ Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 138 

Sänt till: 
 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 

Utdraget bes ty rkes 

Diarienummer 

B 2021 -000602 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000594 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 139 

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

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Fakturabeloppet i beslut MSN § 119, 2021-10-27, revideras enligt ny beräkning till 
55 168 kronor. 

Skäl för beslutet 

Tidigare beslutade avgift innefattade en beräkning med felaktig justeringsfaktor, 
nytt beslut av avgift enligt beräkning. 

Beskrivning av ärendet 

Sökanden har bestridit fakturan på beslut§ 119 den 23 november 2021. Sökande 
anför i skrivelse daterad den 22 november 2021 att slutsumman skull bli 37 000 
kronor enligt svar på förfrågan innan bygglov har sökts. Det finns ingen anteck
ning om denna summa i den fristående händelsen från 11 januari 2021. 

Förvaltningen har gjort undersökning över omständigheterna. Som det förstås har 
sökanden sannolikt blivit utlovad bygglovsavgift baserad i taxan för 2021 byggnad 
som "Oisolerad lagerhall 2: 600 m 2 " vilket innebär att faktorn 0,3 tillkommer. 
Endast del av avgiften HF1 (bygglovsbeslut) justeras från ursprungligt 40 841 kro
nor till 11 762 kronor, HF2 (startbesked) förblir oförändrad (38 118 kronor). Det 
ursprungligt fakturerade belopp på 78 959 kr enligt§ 119, MSN föreslås reduceras 
till 55 168 kronor. 

Övriga beräkningsfaktorer som kvarstår enligt taxan 2021 och beslut §119, MSN: 
1. BYA: 22,32m x 45,16m=1 007,97 m2 

2. Lokaliseringsprövning faktor: 1,25 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000594 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 139 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 7 december 2021. Bygglovshandläggare Paul Dettwiler föredrar ärendet. 

Avgift enligt taxa 2021 

Ny beräkning enligt taxa 2021 
Lov och startbesked: 49 880 kr 
Kommunicering: 2 975 kr 
Kungörelse: 30 kr (+8kr moms 25%) 
Lägeskontroll: 2 275 kronor 

Avgift enligt taxan: 55 168 kronor 
Faktura översänds separat 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-001223 

Miljö- och sladsbyggnadsnämnden 

§ 140 

Smedjebacken 27 (Backsläntsgatan 128), 
Hässleholm 
Planbesked för Smedjebacken 27 - positivt planbe
sked 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnar positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Smedjebacken 27. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att inkommen ansökan om 
detaljplan stämmer överens med kommunens strategiska dokument. Genom att 
upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser möjliggörs avstyckning av 
fastigheten, vilket bedöms möjligt att pröva som en ändring av detaljplan. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Kenny Hansson (M) och Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkanden 

Lars Olsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

 har den 5 oktober 2021 ansökt om planbesked för fastigheten 
Smedjebacken 27. 

Planläggningen syftar till att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser, 
för att möjliggöra avstyckning av fastigheten till två för respektive parhus som är 
under uppförande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-001223 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 140 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 24 november 2021. 

Planarbetet kan tidigast påbörjas fjärde kvartalet år 2021 och bedöms kunna antas 
under andra kvartalet år 2022. Denna tidplan gäller under förutsättning att ett 
planavtal har undertecknats. 

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 131, 
miljö- och stads byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Smedjebacken 27. 

Kenny Hansson (M) reserverar sig mot beslutet. 

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

Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till be
slut. 

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

Upplysningar 

Enligt plan- och bygglagen 13 kapitlet 2§ får beslutet inte överklagas. 

Sänt till: 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-001457 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 141 

Smedjebacken 27 (Backsläntsgatan 12), Hässleholm 
Ändring av detaljplan för Smedjebacken 27 
- uppdrag och samråd 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för Smedjebacken 27 baserat på 
PlanPM daterat den 24 november 2021 och att samråda om planförslaget med be
rörda. 

2. Ärendet anses överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende över
siktsplanen eller motsvarande översiktligt beslutsunderlag och det är varken av 
principiell betydelse, av större vikt eller kan antas medföra en betydande miljöpå
verkan, varför detaljplanen enligt reglemente kan antas i miljö- och stads byggnads
nämnden. 

3. Om planavtal inte undertecknas inom i avtalet stipulerad tid får ärendet avskri
vas. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Kenny Hansson (M) och Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkanden 

Lars Olsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

 har den 5 oktober 2021 ansökt om ändring av detaljplan för 
Smedjebacken 27 för att möjliggöra avstyckning genom att upphäva gällande fas
tighetsindelningsbestämmelser. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-001457 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 141 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 24 november 2021 som förvaltningens förslag till beslut grundas på. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelnings
bestämmelser inom fastigheten Smedjebacken 27, för att möjliggöra avstyckning 
till två fastigheter för respektive parhus som är under uppförande. 

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

Ändringen av detaljplanen handläggs genom förenklat förfarande. Miljö- och 
stads byggnadsnämnden fattar beslut inför uppdrag samt vid antagande. 

Planarbetet påbörjas efter att ett planavtal har upprättats. 

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 132, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för Smedjebacken 27 baserat på 
PlanPM daterat den 24 november 2021 och att samråda om planförslaget med be
rörda. 

2. Ärendet anses överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende över
siktsplanen eller motsvarande översiktligt beslutsunderlag och det är varken av 
principiell betydelse, av större vikt eller kan antas medföra en betydande miljöpå
verkan, varför detaljplanen enligt reglemente kan antas i miljö- och stads byggnads
nämnden. 

3. Om planavtal inte undertecknas inom i avtalet stipulerad tid får ärendet avskri
vas. 

Kenny Hansson (M) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2018-001273 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 142 

Småskolan 1, Tyringe 
Detaljplan för Småskolan 1 - antagande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till detaljplan för Småskolan 1, daterat den 24 november 2021 antas. 

Beskrivning av ärendet 

Skottenborg Förvaltning AB har den 17 september 2018 ansökt om detaljplan för 
Småskolan 1 för att möjliggöra uppförande av bostäder. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har den 11 december 2018 (§ 197) beslutat att 
uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till detaljplan för Småskolan 1, att samråda om förslaget samt 
att därefter göra förslaget tillgängligt för granskning. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 11 december 2018. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder inom 
fastigheten Småskolan 1 i Tyringe. Befintlig vårdcentral ska samtidigt kunna 
fortsätta sin verksamhet. 

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

Detaljplanen har handlagts genom standardförfarande. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 8 mars och den 30 mars år 2021 och därefter har granskning 
genomförts mellan den 23 september och den 8 oktober år 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. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering tdlfo Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2018-001273 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 142 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 133, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till detaljplan för Småskolan 1, daterat den 24 november 2021 antas. 

Paul Thurn (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar framgår av bilagan. 

Sänt till: 
Skottenborg Förvaltning AB 
Fastighetsägare, Småskolan 4 och Småskolan 9 
Kommunfullmäktige 
Trafikverket 
Tekniska nämnden 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag ~ 6 Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2018-001273 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Bilaga till § 142 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Vill du överklaga miljö- och stads byggnadsnämndens beslut att anta förslaget till 
detaljplan för Småskolan 1 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 stadsbyggnadsnämnden 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 

Josteciag J/jf Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2017-001148 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 143 

Vinslöv 5:1 
Detaljplan för del av Vinslöv 5: 1 - antagande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Förslaget till detaljplan för del av Vinslöv 5:1, daterat den 24 november 2021, 
antas. 

2. Förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut om att utöka verksamhets
området för vatten, spillvatten och dagvatten inom hela planområdet. 

Reservationer 

Jonas I<Jein (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Jonas Klein (FV) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C) och 
Erik Aberg-Linner (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden har den 14 september 2017 ansökt om detaljplan för del av 
Vinslöv 5:1 för att möjliggöra utökning av verksamhetsområde. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2017-001148 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 143 

Dåvarande byggnadsnämnden har den 16 januari 2018 (§ 4) beslutat att uppdra åt 
dåvarande stadsbyggnadskontoret att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 

detaljplan för del av Vinslöv 5:1, att samråda om förslaget samt att därefter göra 
förslaget tillgängligt för granskning. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mark för verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan, att stärka kopplingen mellan tätorten, tätortsnära natur och 
fritidsanläggningar genom en gång- och cykelväg, att hantera dagvatten från nya 
verksamheter samt att säkerställa värdefull naturmark och gröna inslag i verksam
hetsområdet. 

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 10 mars och den 7 april år 2020 och därefter har granskning 
genomförts mellan den 19 april och den 10 maj år 2021. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 136, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Förslaget till detaljplan för del av Vinslöv 5:1, daterat den 24 november 2021, 
antas. 

2. Förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut om att utöka verksamhets
området för vatten, spillvatten och dagvatten inom hela planområdet. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar framgår av bilagan. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Kommunfullmäktige 
Vinslövs Ryttarförening 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2017-001148 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Bilaga till§ 143 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Vill du överklaga miljö- och stads byggnadsnämndens beslut att anta förslaget till 
detaljplan för del av Vinslöv 5:1 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 stadsbyggnadsnämnden 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 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2016-000906 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 144 

Trafikplan för Hässleholms stad 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till Trafik.plan för Hässleholms stad, daterat den 24 november 2021 
antas med följande ändringar: 

1. Ordet "ska" byts ut mot "bör" i den återkommande rubriken "Hässleholms 
kommun ska arbeta för att:". 

2. Efter mening 1 på sida 21 under rubrik "Fortsätta prioritera projektet Ny stam
bana Hässleholm-Lund" läggs följande mening till: "Kommunen förordar dock 
ett centralt läge i Hässleholm." 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet 

Reservationer 

Cecilia Tönning (SD) och Lars Klees (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå 
punkt 2 i Paul Thurns yrkande. 
Paul Thurn (SD) reserverar sig skriftligen, enligt bilaga, mot beslutet att avslå 
punkt 2 i hans yrkande. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD) yrkar bifall till Trafikplanen med följande ändringar: 
1. Ordet "ska" byts ut mot "bör" i den återkommande rubriken "Hässleholms 
kommun ska arbeta för att:". 
2. Stycket angående "Utred förutsättningar för att bygga ut laddinfrastruktur" 
stryks. 
3. Efter mening 1 på sida 21 läggs följande mening till: "Kommunen förordar 
dock ett centralt läge i Hässleholm." 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteciag I)-/r; Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2016-000906 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 144 

Omröstning 

Lars Olsson (C) och Kenny Hansson (M) yrkar bifall till Paul Thurns yrkande gäl
lande punkt 1 och 3, men yrkar avslag till punkt 2. 

Erik Åberg-Linnet (M) yrkar bifall till Paul Thurns yrkande. 

Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och Jonas Andersson (S) yrkar bifall till 
Paul Thurns yrkande gällande punkt 3 men yrkar avslag till punkt 1 och 2. 

Ordförande finner att miljö- och stads byggnadsnämnden antagit huvuddokumen
tet. 

Ordförande ställer därefter punkt 1 i Paul Thurns yrkande under proposition och 
finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter punkt 2 i Paul Thurns yrkande under proposition och 
finner det avslaget. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill avslå Paul Thurns 
yrkande under punkt 2 röstar ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej". 

5 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 1 avstår. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S), 
Ann Olausson (S) och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD), Erik Åberg-Linnet (M), 
Bengt Troedsson (M), Cecilia Tönning (SD) och Lars Klees (SD) 

Jonas I<Jein (FV) avstår från att rösta. 

Ordförande finner att miljö- och stads byggnadsnämnden har avslagit punkt 2 
genom ordförandes utslagsröst. 

Ordförande ställer därefter punkt 3 i Paul Thurns yrkande under proposition och 
finner det bifallet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2016-000906 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 144 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därmed antagit förslaget till Trafikplan för 
Hässleholms stad, daterad den 24 november 2021 med följande ändringar: 

1. Ordet "ska" byts ut mot "bör" i den återkommande rubriken "Hässleholms 
kommun ska arbeta för att:" 
2. Efter mening 1 på sida 21 under rubrik "Fortsätta prioritera projektet Ny stam
bana Hässleholm-Lund" läggs följande mening till: "Kommunen förordar dock 
ett centralt läge i Hässleholm." 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 13 september 2016 (§ 125) beslutat att 
uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upp
rätta ett förslag till Trafikplan för Hässleholms stad. 

Syftet med trafikplanen är att visa på vilka åtgärder som krävs för att uppnå Tra
fikstrategier 2030. Trafikstrategierna gäller för hela kommunen, medan trafikpla
nen gäller endast för Hässleholms stad. Föreslagen trafikplan innehåller åtgärder 
på både översiktlig nivå och per trafikslag. Utöver det har även konkreta förslag 
till åtgärder per trafikslag tagits fram, som ska bidra till att uppnå Trafikstrategier 
2030 med vision, mål, strategier och delstrategier. 

Trafikplan för Hässleholms stad antogs den 11 december 2018 (BN § 194) och 
upphävdes den 9 januari 2019 (MSN § 6) 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har den 27 januari 2021 (§ 7) beslutat att göra 
förslaget tillgängligt för en andra remiss. 

Trafikplan för Hässleholms stad har varit på remiss mellan den 25 mars och 
den 17 maj 2021. Sammanlagt inkom 14 yttranden. Inkomna synpunkter har sam
manställts och kommenterats i en remissredogörelse. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden arbetsutskott har den 6 oktober 2021 (§ 144) 
beslutat att återremittera ärendet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen förre
videring av förslaget gällande att text i bakgrundsavsnittet stryks samt att texten 
under rubriken "Beskrivning av åtgärder" förtydligas. Trafikplan för Hässleholms 
stad har reviderats utifrån inkomna synpunkter från Miljö- och stadsbyggnads
nämndens arbetsutskott. Trafikplanerare Andre Olbers föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2016-000906 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 144 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 137, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till Trafikplan för Hässleholms stad, daterat den 24 november 2021 
antas. 

Paul Thurn (SD) avstår från att delta i beslutet. 

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

Sänt till: 
Planavdelningen 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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2021-01-24 

Reservation gällande BN 2016-000906 11 Trafikplan 
för Hässleholms stad 11 

Ärende 7 - Miljö & stadsbyggnadsnämnden 211215 

Sverigedemokraterna i Hässleholm insåg på ett tidigt stadium hur viktigt det är med 
tillgänglighet och hur vi kan värna om våra ekonomiska förutsättningar. När man i 
styrande dokument ger sig in i den privata sektorn för att styra upp deras verksamhet 
är man ute på hal is. En kommun ska bedriva sin kärnverksamhet som förskola, skola, 
äldreomsorg och socialtjänst. Även annan samhällsservice som är nödvändig som 
trafik, renhållning, vatten och avlopp o.s.v. behöver man tillgodose. 
När man ska utreda var laddstationer ska finnas, så omyndigförklarar man privata 
aktörer, att de inte kan sörja för sina kunder och boende. Kommunen ska inte 
ombesörja bensinmackar åt privat personer eller för den delen laddstationer, detta är 
vikt åt den privata sektorn att stå för. Kostnad och försäljningsargument får de sköta 
efter bästa vilja och förmåga. 
Likaså vid en utredning så följer det med en kostnad, detta är inte en kostnad som vår 
hårt ansträngda kommun ska stå för, eftersom det inte ligger i vårt intresse att 
skänka pengar för en utredning. 

Sverigedemokraterna yrkade på att stycket angående "Utred förutsättningar för att 
bygga ut laddinfrastruktur" stryks. 

Då våra yrkanden ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Paul Thurn (SO) 



Ändringsyrkande gällande BN 2016-000906 "Trafikplan för Hässleholms 
stad" 
Ärende 7 - Miljö & stadsbyggnadsnämnden 211215 

Sverigedemokraterna i Hässleholm insåg på ett tidigt stadium hur viktigt det är med tillgänglighet 

och hur vi kan värna om våra ekonomiska förutsättningar. När man i styrande dokument inflikar 

ordet "ska" finns där för inblandade i kommunen inga möjligheter att på sikt styra upp sin 

verksamhet och planera efter sina förutsättningar. 

Byter man ut ordet "ska" mot "bör" öppnar sig helt andra möjligheter för verksamheterna inom 

kommunen. Man kan då vid lämpligt tillfälle, och ekonomin tillåter utföra det tänkta arbetet. En 

smidighet som gör att planering och arbete kan samexistera under mindre pressade former, vilket 

förmodligen under ett längre tidsperspektiv gynnar personalen och kommunen i stort. 

Sverigedemokraterna i Hässleholm förslår därför att: 

- Ordet "ska" som finns i texten "Hässleholms kommun ska inom 5 år:" på ett antal ställen i 

dokumentet, tas bort och ersätts med ordet "bör" vilket i så fall ger texten "Hässleholms kommun 

bör inom 5 år:" 

Paul Thurn (SD) 



Ändringsyrkande gällande BN 2016-000906 "Trafikplan för Hässleholms 
stad" 
Ärende 7 - Miljö & stadsbyggnadsnämnden 211215 

Sverigedemokraterna i Hässleholm insåg på ett tidigt stadium hur viktigt det är med tillgänglighet 

och hur vi kan värna om våra ekonomiska förutsättningar. När man i styrande dokument ger sig in i 

den privata sektorn för att styra upp deras verksamhet är man ute på hal is. 

En kommun ska bedriva sin kärnverksamhet som förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. 

Även annan samhällsservice som är nödvändig som trafik, renhållning, vatten och avlopp o.s.v. 

behöver man tillgodose. 

När man ska utreda var laddstationer ska finnas, så omyndigförklarar man privata aktörer, att de inte 

kan sörja för sina kunder och boende. Kommunen ska inte ombesörja bensinmackar åt privat 

personer eller för den delen laddstationer, detta är vikt åt den privata sektorn att stå för. Kostnad och 

försäljningsargument får de sköta efter bästa vilja och förmåga. 

Likaså vid en utredning så följer det med en kostnad, detta är inte en kostnad som vår hårt 

ansträngda kommun ska stå för, eftersom det inte ligger i vårt intresse att skänka pengar för en 

utredning. 

Sverigedemokraterna i Hässleholm förslår därför att: 

- Att stycket angående "Utred förutsättningar för att bygga ut laddinfrastruktur" stryks. 

Paul Thurn (SD) 



Tilläggssyrkande gällande BN 2016-000906 11Trafikplan för 
Hässleholms stad 11 

Ärende 7 - Miljö & stadsbyggnadsnämnden 211215 

En bred majoritet av Hässleholms politiska partier är överens om att en station med centralt läge i 

staden Hässleholm är av stor vikt för stadens fortlevnad. När trafikverket utför en 

lokaliseringsutredning så ser de alternativen från deras sida, i detta fall gynnar det inte Hässleholms 

kommun eftersom de föreslår Finja väst som ett alternativ. 

Här ska politiken redan i ett tidigt läge markera att vi inte är intresserad av något annat läge än en 

central placering av en framtida station. 

Sverigedemokraterna i Hässleholm förslår därför att: 

- Att det framkommer att det är ett centralt läge som är aktuellt för en framtida stationsplacering. 

genom att meningen "Hässleholms kommun förordar ett centralt läge i Hässleholm" läggs till. 

Paul Thurn (SD) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2016-001173 

Miljö- och sladsbyggnadsnämnden 

§ 145 

Naturvårdsplan för Hässleholms kommun 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Naturvårdsplanen för Hässleholms kommun revideras i enlighet med det 
beslut som kommunfullmäktige kommer att fatta om naturvårdsstrategin. 

2. Naturvårdsplanen för Hässleholms kommun revideras så att planen följer 
den layout som motsvarande planer i kommunen har. 

3. All text under rubriken "Förslag på kommunala tätortsnära naturreservat" 
stryks och kartan revideras efter ändringen. 

4. Naturvårdsplanen för Hässleholms kommun antas efter ovanstående änd
rmgar. 

Reservationer 

Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och Jonas (S) reserverar sig mot beslutet 
avseende punkt 3. 

Yrkanden 

Camilla Lindoff (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut gällande 
punkt 1, 2 och 4 samt yrkar avslag till punkt 3. 

Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C), Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), 
Lars Klees (SD) och Jonas Klein (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Omröstning 

Ordförande finner att det enbart fmns ett förslag till beslut gällande punkterna 1, 
2 och 4 och finner att miljö- och stads byggnadsnämnden bifallit dessa. 

Ordförande ställer därefter punkt 3 under proposition och fmner att miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden bifallit punkt 3. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

27(42) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2016-001173 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 145 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla punkt 3 i arbetsut
skottets förslag till beslut röstar ja. Den som vill avslå densamma röstar nej". 

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Erik Aberg-Linner (M), 
Bengt Troedsson (M), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD), Jonas Klein (FV) 
och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och 
Jonas Andersson (S) 

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

Beskrivning av ärendet 

Naturvårdsprogram för Hässleholms kommun från 2005 uppdateras med dels en 
naturvårdsstrategi, dels en naturvårdsplan. Strategin och planen antas var för sig. 

Byggnadsnämnden godkände den 8 november 2016 att en LONA-ansökan 
skickas in för projektet "Uppdatering av naturvårdsprogram samt framtagande av 
naturvårdsstrategi för Hässleholms kommun". Länsstyrelsen godkände 
den 14 mars 2017 att tilldela LONA-projektet 400 000 kronor i bidrag. I ett delbe
slut den 6 juli 2021 förlängde länsstyrelsen projekttiden för LONA-projektet till 
den 31 december 2021. 

Naturvårdsplan för Hässleholms kommun var på remiss mellan den 14 juni 2021 
och den 13 september 2021. 

Ekolog Lars-Erik Williams föredrar ärendet. 

Mi/jö·- och stadslryggnad.ifo·rvaltningens fo"rslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till naturvårdsplan för Hässleholms kommun daterat 
den 24 november 2021 antas. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

28(42) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

BN 2016-001173 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 145 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 20210-12-01, § 138, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Naturvårdsplanen för Hässleholms kommun revideras i enlighet med det 
beslut som kommunfullmäktige kommer att fatta om naturvårdsstrategin. 

2. Naturvårdsplanen för Hässleholms kommun revideras så att planen följer 
den layout som motsvarande planer i kommunen har. 

3. All text under rubriken "Förslag på kommunala tätortsnära naturreservat" 
stryks och kartan revideras efter ändringen. 

4. Naturvårdsplanen för Hässleholms kommun antas efter ovanstående änd
ringar. 

Kenny Hansson (M) yrkar följande: 

1. Naturvårdsplanen för Hässleholms kommun revideras i enlighet med det 
beslut som kommunfullmäktige kommer att fatta om naturvårdsstrategin. 

2. Naturvårdsplanen för Hässleholms kommun revideras så att planen följer 
den layout som motsvarande planer i kommunen har. 

3. All text under rubriken "Förslag på kommunala tätortsnära naturreservat" 
stryks och kartan revideras efter ändringen. 

4. Naturvårdsplanen för Hässleholms kommun antas efter ovanstående änd-
ringar. 

Paul Thurn (SD) samt Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till 
beslut. 

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

Sänt till: 
Ekolog Lars-Erik Williams 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

29(42) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

M-2021-3006 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 146 

Redovisning av livsmedelstillsyn 
Cafe med beredning 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av genomförd livs
medelskontroll. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under 2021 gjort inspektioner hos 
totalt 15 Cafeer med beredning i Hässleholms kommun. Inspektionerna gjordes 
oanmälda och anmälda med hjälp av utvalda lagstiftningsområde som framgår av 
checklista. Totalt sju av femton fick avvikelser medan åtta klarade sig helt utan av
vikelser. 

Livsmedelsinspektör Johanna Johansson föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

30(42) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

M-2021-3088 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 147 

Redovisning av livsmedelstillsyn 
Restaurang 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av genomförd livs
medelskontroll. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under 2021 gjort inspektioner hos 
totalt 22 restauranger i Hässleholms kommun. Inspektionerna gjordes oanmälda 
med hjälp av utvalda lagstiftningsområden som framgår av checklista. Totalt 10 av 
22 restauranger fick avvikelser medan 12 klarade sig helt utan avvikelser. 

Livsmedelsinspektör Emmi Schyberg föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

M-2021-3092 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 148 

Redovisning av livsmedelstillsyn 
Pizzerior 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen av genomförd livs
medelskon troll. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under 2021 gjort inspektioner hos 
totalt 20 pizzerior i Hässleholms kommun. Inspektionerna gjordes oanmälda med 
hjälp av utvalda lagstiftningsområden som framgår av checklista i bilaga 2. Totalt 
13 av 20 fick avvikelser medan 7 klarade sig helt utan avvikelser. 

Livsmedelsinspektör Petter Backe föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J"'"""' ffe /) Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 

Diarienummer 

B 2021-000018 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 149 

Information från förvaltningen 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Tillförordnad förvaltningschef Susanne Rönnefeldt Berg och miljöchef 
Torbjörn Håkansson informerar om arbetet med internbudgeten som ska beslutas 
i januari samt beslutet om de nya taxorna som kommunfullmäktige beslutade den 
13 december. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog 14f-if) Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000010 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 150 

Personal delegeringsregler 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar de reviderade delegeringsreglerna enligt 
bilaga med följande revideringar: 

A.14 ändras till "Förtroendevaldas deltagaravgifter samt rätt till arvode för delta
gande i kurser, konferenser och liknande" 

A.15 revideras så att Efter presidiesamråd" stryks . 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Efter en genomgång av gällande delegationsordning föreslår förvaltningen mindre 
ändringar i syfte att skapa en uppdaterad och tydligare delegationsordning. 

Ändringarna är både av redaktionell karaktär med ny nummersättning av delega
tionerna, borttagande av vissa samt införande av nya delegationer på grund av 
ändrad lagstiftning. Ändringarna framgår av bilagan. 

Delegeringsreglerna är uppbyggd med olika avsnitt som ekonomi, administration 
och personal samt därefter utifrån vårt uppdrag och olika lagstiftningar. 

Dokumentet beskriver i inledningen vad delegering innebär samt att förvaltningen 
har en utökad delegering för att få en smidighet och effektiv kommunal förvalt
ning i samband med beslutsfattandet. 

Ärende av principiell karaktär ska alltid lyftas upp till nämnden för beslut enligt 
kommunallagen 6 kap. 38 §. 

Vidaredelegationen bygger på tjänstetitel och tillkommande beslut av förvaltnings
chef för alla vidaredelegationer inom tjänsteorganisationen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

34(42) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000010 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 150 

Miljii- och stadsb_yggnad.sfo·rvaltningens flirslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden att anta de reviderade delegeringsreglerna enligt bilaga. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-12-01, § 139, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att anta de reviderade delegeringsreglerna en
ligt bilaga. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
revideringar: 
Punkten A.14 ändras från "Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och 
liknande" till "Förtroendevaldas deltagaravgifter samt rätt till arvode för delta
gande i kurser, konferenser och liknande". 

Punkten A.15 revideras på så sätt att delegaten ändras från "Ordförande Efter 
presidiesamråd" till "Ordförande". 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Kenny Hanssons yrkande och fin
ner att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons 
förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
Kommunal författningssamling 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering J/J L /4. 
Jt!71 lfJ 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000007 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 151 

Ekonomi budgetuppföljning 2021, månadsuppfölj
nIng 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2021 godkänns och översändes till kom
munstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Under året redovisar nämnderna sin uppföljning till kommunstyrelsen vid fem 
olika tillfallen i form av tre månadsrapporter, en delårsrapport samt bokslut med 
verksamhets berättelsen i årsredovisningen. Tredje månadsuppföljningen är per 
oktober månad. 

Prognosen för miljö- och stads byggnadsnämnden Personalkostnader visar ett för
väntat överskott på 250 000 kronor med anledning av personalomsättning och 
sjukskrivningar på miljöavdelningen. Övriga avdelningar följer budget utan avvi
kelse per den 31 oktober. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021 -12-01, § 140, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2021 godkänns och översändes till kom
munstyrelsen. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog J} 11-1, 
~ I V 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 152 

Skrivelser för kännedom 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 18 oktober 2021 
till och med den 5 december 2021. 

Beskrivning av ärendet 

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

Under perioden den 18 oktober 2021 till och med den 5 december 2021 inkom 
följande: 

• Ärende 2017-2271. Åklagarmyndigheten lägger ned förundersökningen gällande 
misstänkt miljöbrott på fastigheten Röinge 8:27. 

• Ärende M-2021-10. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av föreläg
gande om att lämna in uppgifter om avloppsanläggningen på fastigheten Hästveda 
2:5. 

• Ärende M-2020-346. Åklagarmyndigheten lägger ned förundersökningen gäl
lande otillåten miljöverksamhet på fastigheten Hästveda 1:49. 

• Ärende M-2021-968. Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslut att inte vidta 
åtgärder gällande klagomål på lukt från avloppsreningsverk på fastigheten Hässle
holm 89:15. 

• Ärende M-2021-1079. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och åter
förvisar ärendet till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för förnyad handläggning 
gällande provtagning av Vittsjö nedlagda deponi. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 152 

• Ärende M-2021-212. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet i den del 
det avser förbud att ha mer än 40 barn dagtid i förskolans verksamhet på fastig
heten Vadaren 8. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i delegationsbeslut 2021-
14 7 4 överklagat länsstyrelsens beslut. 

• Ärende M-2021-359. Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslut om föreläg
gande avseende egenkontroll på fastigheten Vadaren 8. 

• Ärende M-2020-196. Åklagarmyndigheten beslutar om strafföreläggande för eld
ning av avfall på fastigheten Vanneberga 10:113. 

• Ärende M-2021 -1382. Länsstyrelsen avvisar överklagandet av beslut om att utan 
åtgärd avsluta ärendet gällande klagomål på skötsel av Lursjöbadet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

M-2021-52 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 153 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 18 oktober 2021 till och med 
den 5 december 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 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 154 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden tog del av personalärenden under november, 
delegationsbeslut under perioden 18 oktober - 5 december 2021 samt skrivelser 
för kännedom. 

Skrivelser för kännedom: 

• B 2021-000220, Fornbacken 1, Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn 
samt teknikbod, Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och vi
sar ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning i enlighet med 
vad som anges i skälen för beslutet. 

• B 2021-000267, Domaren 2 (Elitegatan 7), Bygglov för nybyggnad av en
bostadshus och garage. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

• B 2021-000336, Tullstorp 20:1, Förhandsbesked för nybyggnad av en
tvåbostadshus, garage samt stallbyggnad och ridhus, Länsstyrelsen avvi
sar klagandes överklagande. Länsstyrelsen upphäver det överklagade be
slutet och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 

• B 2020-001469, Vittsjö 2:93 (Pilvägen 5), Bygglov för nybyggnad av mast 
samt teknikbod, Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

• B 2021 -000047, Hästveda 1:51 (Kyrkbyn 508), Bygglov för tillbyggnad 
av befintlig byggnad med församlingshus och förskola, nybyggnad av 
förråd samt rivningslov för befintligt förråd. Mark- och miljödomstolen 
avslår överklagandet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 154 

• B 2021 -000927, Hyacinten 7 (Torupsvägen 23), Hyacinten 5, Förhands
besked för nybyggnad av barn- och ungdomsboende (LSS). Länsstyrel
sen avvisar överklagandet. 

• BN 2018-000642, Fornbacken 6, Detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder 
på sjukhusområdet). Länsstyrelsen överprövar inte miljö- och stadsbygg
nadsnämndens beslut. 

• BN 2017-001145, Fanjunkaren 12, Detaljplan för Fanjunkaren 12 m.fl. 
Länsstyrelsen överprövar inte miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut. 

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

• B 2020-000777, Bjärnum 2:155 (Hantverksgatan 35), Bygglov för ny
byggnad av ostagad mobilmast och teknikbod, Mark- och miljödomsto
len avslår överklagandena. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog &t f) Utdraget bestyrkes 
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§ 155 

Julhälsning och tack 

Ordförande Kenny Hansson tackar förvaltningens personal samt nämndens 
ledamöter och ersättare för årets insatser samt önskar god jul och gott nytt år. 
Tillförordnad förvaltningschef Susanne Rönnefeldt Berg samt nämndens andre 
vice ordförande Lars Olsson återgäldar tacket. 
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