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Kallelse till Tekniska nämnden 
Torsdagen den 19 maj 2022, kl. 13:30 
Tekniska förvaltningen  

I tur att justera: Ulf Berggren (SD) 
Tid och plats för justering: Tekniska förvaltningen 

Föredragningslista 

Ärenden Till 

1. Upprop 

2. Protokollsjustering 

3. Godkänna dagordning 

4. Informationsärende 

5. Ekonomi information 

Beslutsärenden 

6. Månadsuppföljning per 2022-04-30 

Handlingar  
• Månadsuppföljning per 2022-04-30

KS 

7. Slutredovisning projekt 

Handlingar  
• Slutredovisning projekt –
- Sösdala Dagvattendamm
- Bjärnum tätort
- Kristianstadsvägen
- Norra byvägen Tormestorp
- Sjövägen inkl. Sjörrödsrondellen
- Utveckling Pågatågsort Bjärnum

KS 

8. Överlåtelseavtal hyreskontrakt 

Handlingar  
• Överlåtelseavtal hyreskontrakt

KS 
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 Tekniska nämnden 
 
 
 

9. Tekniska förvaltningens lokalbehovsplan 2023-
2027  

Handlingar  
 • Tekniska förvaltningens lokalbehovsplan 
2023-2027 
 • Lokalbehovsplan 2023-2027.docx 
 

KS  

10. Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar  

Handlingar  
 • Utredning om att inrätta lokalt 
fastighetsansvar 
 • KF § 10 2022-01-31 
 • Motion Inrätta lokalt fastighetsansvar (C) 
 • Utredning lokalt fastighetsansvar 
 

KS  

11. Remissyttrande strukturplan för Västra Centrum  

Handlingar  
 • Remissyttrande strukturplan för Västra 
Centrum 
 

MSN  

12. Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem  

Handlingar  
 • Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem 
 

KS  

13. Anmälan av delegationsbeslut    

14. Övriga anmälningar    

 
Tekniska nämnden 

 

Torsten Nilsson (M) 
Ordförande 

Annika Johansson 
Sekreterare 
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Månadsuppföljning per 2022-04-30, med prognos för 
helåret 
  

Förslag till beslut 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna tekniska förvaltningens månadsuppföljning 
per 2022-04-30, med prognos för helåret. 

Bilagor lämnas senare 

Beskrivning av ärendet 

Enligt strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 2023–2024 framgår att alla 
nämnder ska lämna fem ekonomiska uppföljningar under året. 

Uppföljningarna utgörs av månadsuppföljning per sista februari, april och oktober 
samt delårsrapport jan-aug och årsredovisning. 

Syftet med de ekonomiska uppföljningarna är att informera och redovisa nämndens 
ekonomiska utveckling under perioden samt att ge en prognos för helåret. 
Redovisningen ska visa en korrekt bild av vad som har hänt under perioden och 
redogöra för händelser som väsentligt påverkat resultatet.  

 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt  

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt  

Facklig samverkan 
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JAV 

Ej aktuellt  

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt  

 

 

Bilagor 

Avvikelseanalys drift- och investeringsbudget jan-april 2022 

 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Tobias Oscarsson 
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Slutredovisning investeringsprojekt 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens 
slutredovisningar av investeringsprojekt, avslutade under 2021, med budgeterat 
anslag på över 1 miljon kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Hässleholms kommuns riktlinjer för investeringar ska alla investeringsprojekt 
med ett anslag på 1 mnkr eller mer slutredovisas till kommunstyrelsen. 
Redovisningen ska innehålla en efterkalkyl med uppföljning och analys i jämförelse 
med förkalkylen/budgeterat belopp. Syftet är att främja organisatoriskt lärande och 
slutrapporten ska därför omfatta erfarenheter och lärdomar från projektet. 

Slutredovisningen ska innehålla svar på följande frågor: 

• Har investeringens syfte och mål uppnåtts?
• Har några avvikelser inträffat i förhållande till förkalkylen/budgeten?
• Har tidplanen hållit?
• Om avvikelser skett på ovanstående punkter, vilka är orsakerna?
• Vilka lärdomar och erfarenheter har dragits av investeringsprojektet?

Varje avdelning ansvarar för slutredovisningen av investeringsprojekt. Projekt som 
slutredovisas bifogas som bilaga. 
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JAV 

Bilagor 

Sösdala dagvattendamm 
Bjärnum tätort 
Kristianstadsvägen 
Norra Byvägen 
Sjövägen inkl. Sjörrödsrondellen 
Utveckling pågatågsort Bjärnum
Sösdala Brandstation
Folktandvården 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 

Mentor Krasniqi 

Ekonom 



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning

Ansvarig handläggare

Projektnamn Projektnr

49807

Startdatum År 2020 Månad 10

Slutdatum År 2021 Månad 03

Investeringen togs i bruk År 2021 Månad 04

Investeringsutgifter: Budget 3 740 544 Redovisat 2 561 668 Avvikelse 1 178 876

Investeringsinkomster: Förkalkyl 1 401 357 Redovisat 0 Avvikelse 1 401 357

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Ja Nej

Har investeringens mål och syfte uppnåtts? x
Om nej, motivera varför:

Ja Nej

Har tidplanen hållits? x
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl

Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikele i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse

0 0 0

0 0 0

265 000 260 950 4 050

235 000 224 943 10 057

20 000 23 000 -3 000 

150 000 215 422 -65 422 

10 000 6 960 3 040

425 000 391 849 33 151

2 635 544 1 438 544 1 197 000

0

Summa 3 740 544 2 561 668 1 178 876

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0 0 0

1 401 357 0 1 401 357

0

Summa 1 401 357 0 1 401 357

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

INTÄKT REINVESTERINGAR

ÖVRIGA INTÄKTER

GRUNDUNDERSÖKNING

BYGGLEDNING/BESIKTNING

ADMINISTRATION 

MYNDIGHETER

OFÖRUTSEDDA ENTREPRENADKOSTNADER/ÖVRIGT

ENTREPRENADKOSTNADER

PROJEKTERING 

Tekniska förvaltningen

Wallid Kazemyar

Sösdala dagvattendamm

UTREDNING

TOMT & FÖRVÄRV

När det gäller beställning av VA-material på plats med entreprenören så är det viktigt att dokumentera detta. 
Det underlättar arbetet inför slutregleringen med t.ex avtalsparten, i detta fall med Hässleholms Miljö AB. 

Överskottsmassorna i från damm-projektet var tänkt att transporteras till ett annat anläggningsprojekt i 
närheten där man byggde den nya infartsvägen till brandstationen i Sösdala, fastighetsbeteckning: Sösdala 
4:16. Vi fick ett avslag av miljöavdelningen för åtgärden (att lägga upp massor) fyllde ingen funktion. 
Dessutom är det inom vattenskyddsområdet och skulle hamna i den sekundära skyddszonen. Vi lyckades få 
tag på en lokal entreprenör i Sösdala, transportväg ca 3 km från projektet och på så sätt kunde vi transportera 
bort Fall B massorna. Massbalanseringen har medfört en stor besparing inom projektet. 



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IV100348
Startdatum År 2021 Månad 08
Slutdatum År 2021 Månad 10
Investeringen togs i bruk År 2021 Månad 10
Investeringsutgifter: Budget 4 600 000 Redovisat 3 730 000 Avvikelse 870 000
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? Ja
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? Ja
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikele i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
4 600 000 3 730 000 870 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 4 600 000 3 730 000 870 000

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Tekniska Förvaltningen
Ronny Nilsson

Bjärnum tätort

Fräsning, stensättning, förstärkning och ny ytbeläggning

Vi trodde att vi skulle dyka på PAH i asfalten och att vi även skulle stöta på mer problem med bärigheten.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IV100348
Startdatum År 2021 Månad 08
Slutdatum År 2021 Månad 10
Investeringen togs i bruk År 2021 Månad 10
Investeringsutgifter: Budget 2 165 000 Redovisat 2 322 000 Avvikelse -157 000 
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? Ja
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? Ja
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikele i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
2 165 000 2 322 000 -157 000 

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 2 165 000 2 322 000 -157 000 

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Tekniska Förvaltningen
Ronny Nilsson

Kristianstadvägen

Fräsning, stensättning, förstärkning och ny ytbeläggning

Att smal gata tvingar bilisterna att köra i samma spår, vilket både kortar vägens livslängd samt att det kräver 
annat typ av ytskikt.

I befintlig miljö så är det omöjligt att komma närmre i din kalkyl.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IV100348
Startdatum År 2021 Månad 05
Slutdatum År 2021 Månad 07
Investeringen togs i bruk År 2021 Månad 07
Investeringsutgifter: Budget 3 600 000 Redovisat 3 876 000 Avvikelse -276 000 
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? Ja
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? Ja
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikele i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
3 600 000 3 876 000 -276 000 

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 3 600 000 3 876 000 -276 000 

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Tekniska Förvaltningen
Ronny Nilsson

Norra byvägen Tormestorp

Fräsning, cykelbana, ny ytbeläggning och fartdämpande åtgärder

Ett traditionellt ytbeläggningsjobb

Svårt att hålla budget i en befintlig miljö och att vi flyttade vägmitt.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IV100348
Startdatum År 2021 Månad 05
Slutdatum År 2021 Månad 06
Investeringen togs i bruk År 2021 Månad 06
Investeringsutgifter: Budget 1 912 000 Redovisat 2 073 000 Avvikelse -161 000 
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? Ja
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? Ja
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikele i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
1 912 000 2 073 000 -161 000 

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 1 912 000 2 073 000 -161 000 

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Tekniska Förvaltningen
Ronny Nilsson

Sjövägen inkl. Sjörrödsrondellen

Fräsning, stensättning, ny ytbeläggning och fartdämpande åtgärder

Ett traditionellt ytbeläggningsjobb

Vi kompletterade med trafiksäkerhetsåtgärder



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IV100350
Startdatum År 2021 Månad
Slutdatum År 2021 Månad 10
Investeringen togs i bruk År 2021 Månad 10
Investeringsutgifter: Budget 1 858 000 Redovisat 1 800 000 Avvikelse 58 000
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? Ja
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? Ja
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikele i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
1 858 000 1 800 000 58 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 1 858 000 1 800 000 58 000

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Tekniska Förvaltningen
Ronny Nilsson

Bjärnum tätort

Fräsning, cykelbana, ny ytbeläggning och fartdämpande åtgärder

Ett traditionellt ytbeläggningsjobb

Omöjligt att träffa mer rätt när du belägger i gammal miljö



Slutredovisning av investeringsprojekt  Bilaga 2

Nämnd/förvaltning Tekniska förvaltningen
Ansvarig handläggare Henrik Holmelin
Projektnamn Projektnr
Ny brandstation Sösdala 47605
Startdatum År 2018 Månad 08
Slutdatum År 2021 Månad 09
Investeringen togs i bruk År 2012 Månad 08
Investeringsutgifter: Budget 16 320 000 Redovisat 14 489 351 Avvikelse 1 830 649
Investeringsinkomster: Förkalkyl -105 000  Redovisat -110 720  Avvikelse 5 720

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? x
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? x
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikele i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
FÖRSTUDIE 0 0 0
TOMT & FÖRVÄRV 0 0 0
PROJEKTERING  295 000 301 496 -6 496 
GRUNDUNDERSÖKNING 220 000 216 142 3 858
BYGGLEDNING/BESIKTNING 355 000 100 941 254 059
ADMINISTRATION  400 000 359 932 40 068
MYNDIGHETER 100 000 98 696 1 304
OFÖRUTSEDDA ENTREPRENADKOSTNADER/ÖVRIGT 1 030 000 442 145 587 855
ENTREPRENADKOSTNADER 13 920 000 12 970 000 950 000

0
Summa 16 320 000 14 489 351 1 830 649

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)
INTÄKT REINVESTERINGAR 0 0 0
ÖVRIGA INTÄKTER -105 000  -110 720  5 720

0
Summa -105 000  -110 720  5 720

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Att tiden som är lagd på FFU är viktigt för att få en bra produktion med så få överraskningar som möjligt.

Få ÄTOR.



Slutredovisning av investeringsprojekt  Bilaga 2

Nämnd/förvaltning Tekniska förvaltningen
Ansvarig handläggare Henrik Holmelin
Projektnamn Projektnr
Folktandvården 68153
Startdatum År Månad
Slutdatum År Månad
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 8 500 000 Redovisat 8 751 010 Avvikelse -251 010 
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat -416 005  Avvikelse 416 005

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? x
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? x
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

å

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikele i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
UTREDNING 0 0 0
TOMT & FÖRVÄRV 0 0 0
PROJEKTERING  800 000 812 256 -12 256 
GRUNDUNDERSÖKNING 0 0 0
BYGGLEDNING/BESIKTNING 0 44 171 -44 171 
ADMINISTRATION  215 000 353 826 -138 826 
MYNDIGHETER 0 0 0
OFÖRUTSEDDA ENTREPRENADKOSTNADER/ÖVRIGT 1 050 000 1 105 656 -55 656 
ENTREPRENADKOSTNADER 6 435 000 6 435 100 -100 

0
Summa 8 500 000 8 751 010 -251 010 

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)
INTÄKT REINVESTERINGAR 0 0 0
ÖVRIGA INTÄKTER 0 -416 005  416 005

0
Summa 0 -416 005  416 005

Corona har gjort så att projektet har dragit ut på tiden. Det har varit svårt för entreprenören att ha
tillräckligt med folk på arbetsplatsen under vissa perioder pga sjukskrivningar och restriktioner.

Väl genomarbetade handlingar är viktigt att lägga tid på för att det skall dyka upp så få överaskningar
som möjligt under resans gång.



Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

8 751 010 kr - 416 005 kr = 8 335 005 kr vilket är totaltkostnaden för projektet. Vi har gjort av med 164
995 kr mindre än planerat vilket innebär 1,9 % lägre än budgeterat



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-05-12 TF 2022/329 

Handläggare 
Tobias Oscarsson 
Tekniska förvaltningen 
tobias.oscarsson@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax: 
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Överlåtelseavtal hyreskontrakt 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 

Handlingar kommer senare 
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Tobias Oscarsson 
Tekniska förvaltningen 
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Tekniska förvaltningens lokalbehovsplan 2023-2027 

Förslag till beslut 

Att godkänna tekniska förvaltningens lokalbehovsplan för 2023-2027. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning ska respektive facknämnd besluta 
om förvaltningens lokalbehov på kort och lång sikt. Redovisningen presenteras i en 
lokalbehovsplan som årligen uppdateras och beslutas av nämnden.  

Lokalbehovsplanen innehåller en beskrivning av lokalbehoven med tillhörande 
motivering avseende risker och konsekvenser om lokalbehoven inte genomförs. 

Förvaltningens lokalbehov för perioden begränsas till utredningsförslag i syfte att 
effektivisera lokalytor och minska lokalkostnader. Några behov av utökade ytor 
bedöms inte föreligga. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ej aktuellt i detta skede 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt i detta skede 

Miljökonsekvenser 

Ej aktuellt i detta skede 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt i detta skede 

Ekonomiska konsekvenser 
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JAV 

Ej aktuellt i detta skede 

 

Bilagor 

Tekniska förvaltningens lokalbehovsplan 2023–2027 

 

 

Sändlista: 

Lokalförsörjningen 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Tobias Oscarsson 

  



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 7 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 69   
 

Tekniska förvaltningens lokalbehovsplan 2023-2027 
Dnr: TF 2022/287 

Beslut 
 
Att föreslå tekniska nämnden godkänna tekniska förvaltningens lokalbehovsplan för 
2023-2027. 

 

Beskrivning av ärendet  
 

Enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning ska respektive facknämnd besluta 
om förvaltningens lokalbehov på kort och lång sikt. Redovisningen presenteras i en 
lokalbehovsplan som årligen uppdateras och beslutas av nämnden.  

Lokalbehovsplanen innehåller en beskrivning av lokalbehoven med tillhörande 
motivering avseende risker och konsekvenser om lokalbehoven inte genomförs.  

Förvaltningens lokalbehov för perioden begränsas till utredningsförslag i syfte att 
effektivisera lokalytor och minska lokalkostnader. Några behov av utökade ytor 
bedöms inte föreligga. 
  

_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, lokalförsörjningen 
 
 



 

 

 

Tekniska förvaltningen  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Norra Kringelvägen 42 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 
 

Lokalbehovsplan 2023–2027 
Nuläge 
Tekniska nämnden ansvarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens 
kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Vidare 
ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet, lokalvård, verksamhetsvaktmästeri samt 
måltidsverksamhet. Nämnden är också kommunens ägarföreträdare i fastighetsfrågor som 
hanteras inom nämndens mark- och exploateringsverksamhet. För att sköta nämndens uppdrag 
finns i huvudsak behov av fyra fastighetskategorier; verksamhetslokaler, offentliga parkeringar 
och toaletter, exploateringsfastigheter och övrigt. 

Verksamhetslokaler  Består av kontor för administrativ personal, industri- och 
  verkstadslokaler för driftspersonal med maskiner och utrustning. 
  Sedan årsskiftet 2021/2022 ingår även lokaler för kommunens 
  samlade måltidsorganisation. Lokalytor för kök och matsalar ligger 
  tills vidare kvar på respektive skola och omsorgsboende.   

Offentlig parkering och toa.  Inkluderar offentliga parkeringsgarage och toaletter. Behov av 
  dessa fastigheter har delvis exkluderat från denna redovisning.  

Exploateringsfastigheter Utgörs till största del av obebyggda fastigheter men kan i 
  förekommande fall även inkluderar byggnader av olika slag. 
  Ägandet av dessa fastigheter bygger på strategiskt viktiga 
  avväganden. Byggnader på dessa fastigheter är antingen föremål för 
  framtida rivning eller försäljning. I väntan på sådant beslut kan 
  byggnader tillfälligt nyttjas av kommunal verksamhet eller av extern 
  hyresgäst. Behov av dessa fastigheter har exkluderat från denna 
  lokalbehovsredovisning. 

Övrigt  Förutom ovanstående byggnader har nämnden ett antal byggnader, 
  via ramanslag, som inte ingår i nämndens huvudsakliga  
  verksamhetsområde. Att nämnden ska sköta dessa fastigheter är 
  rimligt. Däremot är det mer tveksamt om nämnden ska vara 
  verksamhetsföreträdare för de verksamheter som har sin hemvist i 
  byggnaderna. Verksamheterna ifråga inkluderar bland annat 
  museiverksamhet, pensionärsföreningar, skytteföreningar, 
  scoutgårdar, och kulturminnesföreningar. Givet Kultur- och 
  fritidsnämndens reglemente bör möjligen dessa byggnader och 
  objekt i stället hanteras inom deras lokalkostnadsbudget. 
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Verksamhetslokaler 

Tekniska förvaltningens verksamhetslokaler för respektive verksamhetsområde består av nedan 
följande lokaler. Här saknas emellertid måltidsorganisationens lokaler, vilka inte är fördelade. 

Objekt Verksamhet Lokalandel Kostnader 

Finjasjö Park Byggnad 24, Garage Gata drift 57% 101 270 

Park drift 43% 75 875 

Finjasjö Park Byggnad 25, Garage Fastighetsdrift 50% 24 021 

Vht.vm. 50% 24 021 

Finjasjö Park Byggnad 153, Mekanikerskola, driften Fastighetsskötare 6,80% 265 567 

Vhtvm 13,20% 515 512 

Lokalvård 9,12% 356 172 

Gata drift 33,80% 1 320 023 

Park drift 18,92% 738 900 

Förråd, Finjasjö Park Byggnad 33, Miloverkstaden Gatubelysning 1,2% 3 028 

Finjasjö Park Byggnad 77, Förråd/Carport Parkering 52,3% 53 398 

Norra Station, p-hus, offentlig parkering Gata/park 100% 2 408 441 

Garage köpmannen, offentlig parkering Gata/park 100% 1 177 765 

Kulturhuset, offentlig parkering Gata/park 7,55% 548 702 

Källarutrymme, Vattugatan 7 Gata/park 100% 14 424 

Bilplatser tillhörande Byggaren Parkering 100% 77 520 

Fordonsparkering, förråd, Posen 1 Drift gata 40% 303 909 

Drift park 60% 455 864 

Kontor, Gamla Försäkringskassan Fastavd. 23,18% 471 004 

Adm.avd. 32,77% 665 868 

Exploatering 11,59% 235 502 

Projektavd. 13,91% 282 643 

Bostadsanp. 2,32% 47 141 

Gata/park 13,91% 282 643 

Park 2,32% 47 141 

Förråd, Mohikanen 13, (GK) Vht.vm. 50% 63 237 

Park drift 50% 63 237 

Förråd, Reläet 1, fd Inmente Park drift - 29 000 

Gatukont förråd Vhtvm 50% 23 472 

Park drift 50% 23 472 

GK förråd Tyringe Vhtvm 50% 146 002 

Park drift 50% 146 002 

Gk Förråd Vinslöv Vhtvm 50% 106 070 

Park drift 50% 106 070 

Råkan 2, Tvätteri Textiltvätt 100% 1 526 983 

SUMMA   12 729 905 
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Framtida lokalbehov 
Nämndens lokalbehov beror på nämndens framtida uppdrag. Eventuella 
organisationsförändringar inom kommunen kan därför komma att påverka detta. Den nyligt 
inrättade måltidsorganisationen är ett sådant exempel. För närvarande har lokalytor för 
måltidsorganisationen inte fördelats. Dels avseende övergripande administrativ personal 
placerade på mekanikerskolan, dels lokalytor för kök som idag inkluderas i skolornas och 
omsorgsboendenas ytor. Förhoppningen är att en sådan fördelning kan vara klar till nästa år. 

Någon ytterligare organisationsförändring är i dagsläget inte känt, varför sådana lokalbehov inte 
kan anges. Ytterligare behov av lokaler påverkas också av en framtida utveckling inom 
nämndens verksamhetsområde. Ny teknologi med automation och digitalisering kommer med 
all sannolikhet att påverka nämndens verksamhet. Nya tjänster kommer att skapas och andra att 
avvecklas. Vidare är det rimligt att i framtiden anta ett förändrat behov av kontorsytor för 
administrativ personal. Inte minst om mer arbete hemifrån möjliggörs och tillåts. I dagsläget är 
det däremot svårt att precisera vad ett sådant behov skulle innebära i förändrat lokalbehov. En 
annan faktor som kan påverka lokalbehovet är en ökad befolkningstillväxt. En sådan ökning 
antas endast att ha en marginell betydelse för förvaltningen och kan hanteras inom nuvarande 
lokaler. Sammantaget förväntas därför inte en kommande befolkningsökning eller ett 
teknikskifte inom verksamheten att påverka nämndens behov av lokaler fram till 2027. 

Beaktar vi däremot nämndens nuvarande lokaler kan det finns behov av förändringar. Efter 
omorganisationen 2019 centraliserad förvaltningen sin verksamhet till Hässleholms tätort. 
Istället för flera lokalkontor runt om i Hässleholms kommun samlades större delen av 
driftorganisationen på ett gemensamt ställe. Samtidigt innebar den hastiga flytten från den 
dåvarande lokaliseringen vid Norra Kringelvägen att verksamheten fysiskt delades upp mellan 
driftpersonal, som idag finns ute vid garnisonsområdet, och administrativ personal, som har 
lokaler i centrum. En samlokalisering av drift och administrativ personal har fördelar. Bland 
annat kan gemensamma funktioner samnyttjas på ett bättre sätt, exempelvis mötesrum, fikarum, 
kopiering etc. En samlokalisering underlättar också ledning och styrning samt skapar närmare 
gemenskap mellan de olika verksamhetsområdena. Av den anledningen framhåller förvaltningen 
ett behov av en framtida samlokalisering. Det ska dock påpekas att utifrån ett 
rekryteringsperspektiv av specialisttjänster har en central lokalisering en viktig betydelse. För att 
kunna tillsätta vissa tjänster krävs att förvaltningen kan attrahera högutbildad personal som 
många gånger pendlar in till kommunen från Lund-Malmö området. För att både kunna behålla 
och attrahera pendlande personal är det viktigt med en central lokalisering.  

Förvaltningen vill även lyfta önskemål om att avsluta externa förhyrningar till förmån för 
lokalisering i en kommunalägd fastighet, om så bedöms ekonomiskt lönsamt. Detta behov 
inkluderar dels extern förhyrning av kontor i fastigheten Byggaren 3 och dels av garageplatser 
vid garnisonsområdet i fastigheten Posen 1. En flytt härifrån kräver dock att nya lokaler 
anordnas. Tillkomsten av dessa lokaler var ett resultat av en hastig utflytt från Norra 
Kringelvägen. Dessa lokalbehov bör möjligen långsiktigt hanteras av kommunen själv, genom 
till- eller ombyggnation av andra objekt. 

Slutligen, förvaltningen har ett stort behov av lokalförändringar i kök. Sedan tidigare pågår ett 
arbete där budget tilldelats enligt beslut i den så kallade måltidsutredningen. Eventuella 
lokalförändringar som hanteras inom avsatt rambudget kan bli nödvändiga. Det är emellertid 
för tidigt att precisera vad dessa lokalbehov är.  
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Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens utredning och översända den till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade per den 31 januari 2022, i ärende §10 om ”Motion 
om att inrätta lokalt fastighetsansvar” att bifalla motionen och samtidigt uppdra 
tekniska nämnden att redovisa en utredning som efterfrågades i motionen.  

I aktuell motion anför motionären, Anders Edwall (C), problem med drift och 
skötsel av kommunens fastigheter. I synnerhet upplevdes att det existerar en brist 
på ansvar för respektive fastighet. Anledningen till detta, anger motionären, bero på 
brister i nuvarande organisation då samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, 
parkarbetare mfl. utgår ifrån Garnisionen i Hässleholm. Motionären framför, som 
exempel, att när personalen åker över hela kommunen så innebär det att ingen 
känner sig ansvarig för just Hantverksgården i Hästveda eller för grundskolan i 
Tyringe.  

Motionären föreslår därför att det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda, exempelvis fastighetstekniker, blir ansvariga 
för specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska 
enheten med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de 
gemensamt sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid 
felanmälan inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen 
kan avhjälpas genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör till-
delas specifika byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika 
byggnader. 
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Med anledning av det ovan framförda, yrkade motionären att:  

 En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner.  

 Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
 Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt 
Barnperspektivet  

Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt 

 
 

Bilagor: 

Utredning lokalt fastighetsansvar 

Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 

Beslut KF § 10 2022-01-31 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

Tekniska förvaltningen 

Marcus Dalén 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 8 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70   
 

Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: TF 2022/142 

Beslut 
 
Att föreslå tekniska nämnden besluta att anta förvaltningens utredning och 
översända den till kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet  
 
Kommunfullmäktige beslutade per den 31 januari 2022, i ärende §10 om ”Motion 
om att inrätta lokalt fastighetsansvar” att bifalla motionen och samtidigt uppdra 
tekniska nämnden att redovisa en utredning som efterfrågades i motionen.  
I aktuell motion anför motionären, Anders Edwall (C), problem med drift och 
skötsel av kommunens fastigheter. I synnerhet upplevdes att det existerar en brist 
på ansvar för respektive fastighet. Anledningen till detta, anger motionären, bero på 
brister i nuvarande organisation då samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, 
parkarbetare m.fl. utgår ifrån Garnisionen i Hässleholm. Motionären framför, som 
exempel, att när personalen åker över hela kommunen så innebär det att ingen 
känner sig ansvarig för just Hantverksgården i Hästveda eller för grundskolan i 
Tyringe.  
 
Motionären föreslår därför att det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda, exempelvis fastighetstekniker, blir ansvariga 
för specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska 
enheten med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de 
gemensamt sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid 
felanmälan inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen 
kan avhjälpas genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör till-
delas specifika byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika 
byggnader. 
 
 
 
 
 
Med anledning av det ovan framförda, yrkade motionären att:  
 

 En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
 Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

 

 

 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 10 

Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: KLF 2021/462 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att tekniska nämnden senast sex 
månader efter att motionen har behandlats i kommunfullmäktige för 
kommunstyrelsen ska redovisa en sådan utredning som efterfrågas i motionen. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han anför 
följande. 

I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var 
Centerpartiets förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, 
bättre och effektivare. Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och 
det största problemet som Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan 
man se "lämmeltåget" med bilar och utrustning till och från Garnisonen i 
Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår 
ifrån. Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighetstekniker ska man 
kunna sköta och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte 
verkligheten, alla byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för 
att de ska fungera optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär 
det också att ingen känner sig ansvarig för just hantverks gården i Hästveda eller för 
grundskolan i Tyringe. Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för 
specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten 
med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt 
sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid felanmälan 
inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas 
genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tilldelas specifika 
byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader. 

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda 
både får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

tvc tH 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären att "berörd nämnd" ges i 
uppdrag att utreda följande. 

• En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 

• Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 30 
september 2021, § 87, beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 271, att bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-24, § 218, kommunfullmäktige att bifalla 
motionen på så sätt att tekniska nämnden senast sex månader efter att motionen 
har behandlats i kommunfullmäktige för kommunstyrelsen ska redovisa en sådan 
utredning som efterfrågas i motionen. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jvc__ 
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Centerpartiet Hässleholm 

Motion - Inrätta lokalt fastighetsansvar 

I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var Centerpartiets 
förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, bättre och 
effektivare. 

Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och det största problemet som 
Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan man se "lämmeltåget" med bilar 
och utrustning till och från Garnisonen i Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, 
vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår ifrån. 

Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighetstekniker ska man kunna sköta 
och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte verkligheten, alla 
byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för att de ska fungera 
optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär det också att ingen känner 
sig ansvarig för just hantverksgården i Hästveda eller för grundskolan i Tyringe. 

Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med problemen som finns är att anställda 
exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för specifika byggnader inom ett område. 
Där grupper skapas inom tekniska enheten med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, 
parkarbetare osv där de gemensamt sköter sina tilldelade byggnader. De olika 
verksamheterna behöver vid felanmälan inte återupprepa problem som uppstår i 
byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas genom "Single-point-of-contact". 

Även fastighetsförvaltama bör tilldelas specifika byggnader där de som tjänstemän har 
ansvar för sina specifika byggnader. 

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda både 
får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 

Därför yrkar Centerpartiet att berörd nämnd ges i uppdrag att utreda följande: 

• En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
• Miljöbesparing i form av minskade transp01ier. 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade per den 31 januari 2022, i ärende §10 om ”Motion om att inrätta 
lokalt fastighetsansvar” att bifalla motionen och samtidigt uppdra tekniska nämnden att redovisa en 
utredning som efterfrågades i motionen.  

I aktuell motion anför motionären, Anders Edwall (C), problem med drift och skötsel av kom-
munens fastigheter. I synnerhet upplevdes att det existerar en brist på ansvar för respektive fas-
tighet. Anledningen till detta, anger motionären, bero på brister i nuvarande organisation då 
samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare mfl. utgår ifrån Garnisonen i Hässleholm. 
Motionären framför, som exempel, att när personalen åker över hela kommunen så innebär det 
att ingen känner sig ansvarig för just Hantverksgården i Hästveda eller för grundskolan i Ty-
ringe.  

Motionären föreslår därför att det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med problemen 
som finns är att anställda, exempelvis fastighetstekniker, blir ansvariga för specifika byggnader 
inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten med fastighetstekniker, fastighets-
förvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt sköter sina tilldelade byggnader. De olika verk-
samheterna behöver vid felanmälan inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan 
problemen kan avhjälpas genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tillde-
las specifika byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader. 

Med anledning av det ovan framförda, yrkade motionären att:  

 En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala "fastighetskontor" samt 
organisation enligt motionens intentioner.  

 Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
 Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Tolkning av uppdraget 
Tekniska förvaltningens tolkning av uppdraget är att det finns ett missnöje på skötseln av kom-
munens fastigheter avseende såväl byggnad som mark. Missnöjet antas vara generellt och gäller i 
synnerhet för kommunens kransorter.  

Förvaltningen tolkar vidare att kritiken till stor del grundar sig på ett före-efter perspektiv, där 
det upplevdes som bättre tidigare. Tidigare antas, i detta perspektiv, vara ett förhållande som 
rådde i och kring tiden innan 2018. Vid denna tidpunkt genomfördes flera omorganisationer. 
Från att tidigare ha varit en mer decentraliserad organisation med en starkare lokal styrning cent-
raliserades ledningsfunktioner. Därutöver fördelades vissa uppgifter inom driftuppdraget mellan 
specifika yrkeskategorier.  

Lösningen för en förbättrad fastighetsskötsel, enligt vad som beskrivs i motionen, antas vara en 
starkare lokal förankring. Medarbetare ska organiseras i mindre arbetsgrupper med en fysisk till-
hörighet ute i verksamhetsområdet. Tolkningen av uppdraget är därför att utreda konsekven-
serna av ett skapande av en driftsorganisation som i mångt och mycket påminner om en sådan 



som gällde innan 2018. Utredningen ska ta fasta på vad eventuella verksamhetsmässiga, ekono-
miska och miljömässiga konsekvenser förväntas bli vid en sådan organisation.  

Innan konsekvenserna beaktas närmare lämnas en kort redogörelse på varför vi har den organi-
sation vi har idag. Dessutom beskrivs uppdraget, vilka utmaningar det omgärdas av samt upp-
slag på möjliga förbättringar inom såväl förvaltningen som inom kommunen som helhet.  

Driftuppdraget 
Fastighetsdriftens uppdrag är att bidra till att skapa effektiva och funktionella lokaler åt hyres-
gästen, i det här fallet, kommunens verksamheter. Skötseln av fastigheter fyller också ett viktigt 
syfte i att bevara fastigheternas reala värde. En stor andel av kommunens tillgångar utgörs av 
fastigheter. Att bevara värden enligt en fast avskrivningstakt är därför en väsentlig uppgift att sä-
kerställa. Ett eftersatt underhåll eller en begränsad skötsel kan i värsta fall leda till både dyra 
driftsavbrott för verksamheten och till ett minskat fastighetsvärde. 

Hur driftuppdraget sedan utförs och hur det organiseras beror i sin tur på flera olika aspekter. 
Dels finns lagstadgade myndighetskrav att förhålla sig till, dels verksamhetsmässiga behov att 
beakta. Dessutom existerar interna regler och riktlinjer som ska att efterlevas. Givet detta har 
sedan förvaltningen till uppdrag att skapa den mest effektiva driftsorganisationen utifrån fast-
lagda ekonomiska ramar.  

Genomlysning driftuppdraget 
Under 2015–2016 initierade förvaltningen en genomlysning av fastighetsskötseln tillsammans 
med en externt oberoende konsult. Bakgrunden till utredningen var dels kvalitetsbrister i sköt-
seln, dels ökade kostnader för avhjälpande underhåll, dels brister i skötseluppdrag i relation till 
beställning samt en otydlig timdebitering utifrån utfört uppdrag.  

Första steget i utredningen var att genomföra en nulägesanalys. Givet antalet förvaltade byggna-
der, dess lokalyta och olika objektstyper (skolor, kontor etc) gjordes en jämförelse mot andra 
kommuner och mot branschnyckeltal samt statistik från SKR. Den initiala slutsatsen var att 
kostnaden för central fastighetsadministration generellt var låg medan kostnaden för drift och 
skötsel var hög. Däremot, de kostnaderna som verkligen stack ut var kostnaden för felavhjäl-
pande underhåll och kostnaden för planerat underhåll. Nivån för felavhjälpande underhåll var 
över 50 procent högre, medan nivån för planerat underhåll var mer än 50 procent lägre i jämn-
förels med likvärdig statistik. Ett tydligt kausalt samband mellan variablerna antas existera. En 
låg nivå av planerat underhåll förväntas medföra ett ökat behov av felavhjälpande underhåll, och 
vice versa.  

En annan avvikelse som även tidigare hade noterats var timkostnadsnivån för utförda uppdrag. 
Enligt schablon budgeterades en kostnad på 295 kr/tim för vaktmästare, fastighets- och mark-
skötare samt 380 kr/tim för servicetekniker. Timkostnadsnivån var, vid en jämförelse, låg. Föru-
tom lön ingår exempelvis även kostnader för maskiner, fordon, utrustning och lokaler samt 
overheadkostnad för arbetsledning, semestertillägg och möten i timpriset. En svårighet att hållas 



 

sig inom dessa nivåer märktes inte minst i samband med rekryteringar. Givet krav på fastighets-
kompetens som; styr- och reglerteknik, elektriker, VA eller VVS teknik, behövde nivåerna sna-
rare uppgå till 350 respektive 450 kr/tim.    

Genomlysningen kunde ha stannat vid en ren kostnadsutvärdering. Emellertid gav det inte ett 
entydigt svar på effektiviteten. Som ett andra steg i utredning genomfördes därför en genomlys-
ning av antalet beställda skötseltimmar. Det ska noteras att denna utredning endast tog hänsyn 
till fastighets- och markskötsel för byggnader och inkluderade inte verksamheternas behov av 
verksamhetsservice. Skötselbehovet beräknades utifrån typbyggnad, (industri, skola kontor etc.) 
antal kvadratmeter lokal- och markyta samt teknisk komplexitet. Dessutom togs hänsyn till 
transport och resor. Resultatet påvisade en överdimensionering i antalet beställda timmar. Totalt 
uppgick antalet beställda skötseltimmar till knappt 54 000 timmar, varav 37 000 avsåg byggnad 
och 17 000 mark. Utredningen som baserades på benchmarking och nyckeltalsanalys från mot-
svarande fastigheter påvisade i stället ett behov kring ca 44 000 timmar, 28 000 byggnad och 
16 000 mark. Givet en skillnad på ca 10 000 timmar torde det således finnas en potentiell möjlig-
het till effektivisering. Som en ytterligare kontroll undersöktes även historiska timredovisningar 
på utfört arbete. Resultatet här var nedslående. Enligt drift- och ärendeloggar levererades endast 
19 500 timmar eller drygt 50 procent av beställda timmar på fastighetsskötsel.  Det ska förvisso 
tilläggas att den insamlade statistiken troligen var behäftad med en stor osäkerhet. Detta då fas-
tighetsskötaren själva registrerade sina utförda timmar. Likväl var avvikelsen så pass stor att inte 
kunde ignoreras.  

Att avgöra effektiviteten av en arbetad timme är svårt. Det finns dock några faktorer som har en 
påvisad effekt. En av dessa är kompetens och utbildningsnivå. Givet formell yrkesutbildning 
samt relevant yrkeserfarenhet uppnås såväl högre kvalité som effektivitet av arbetsuppgifterna.  

Den organisationsstruktur som existerade vid denna tidpunkt var mer decentraliserad med 
mindre lokala vaktmästerigrupper samt en central servicegrupp. Arbetsuppgifterna i lokalområ-
dena bestod av fastighetsskötsel, verksamhetsvaktmästeri samt mark- och parkarbete. De olika 
lokalgrupperna bestod av sex till åtta anställda. För att hantera uppdraget fick medarbetarna alte-
rera mellan att sköta fastighetsservice, hjälpa verksamheten med verksamhetsservice samt att 
sköta utemiljön. De vida arbetsuppgifterna innebar att medarbetarna behövde hantera flera olika 
kompetenser. Ibland överkvalificerade ibland underkvalificerade i förhållande till personalens 
kompetensnivå. För att klara av att hålla sig inom timkostnaden på 295 kr respektive 380 kr var 
det i sig ett incitament till att undervärdera kompetens. Tillräcklig budget för att anställa högre 
kompetens saknades helt enkelt. 

Problematiken med en låg timdebitering och en överdimensionerad timbeställning innebar såle-
des en svårighet att rekrytera personal, samt en svårighet att jämföra effektiviteten mot andra 
fastighetsdrivande organisationer. I stället för att vidmakthålla låga löner och många beställ-
ningstimmar fanns ett behov av att renodla uppdraget. Färre timmar tillsammans med en mer 
relevant lönenivå blev lösningen. En lösning där rätt kompetens till rätt uppdrag eftersträvades.  



 

Utmaningar  
Uppdraget att bedriva fastighetsdrift omgärdas i mångt och mycket av motsvarande utmaningar 
som samhället i stort. Här inkluderas höjda förväntningar och behov av kortare ledtider, snabb-
bare återkoppling, ökad kvalitet, allmänna effektiviseringar mm. För att möta en sådan utveckl-
ing bedöms den största utmaningen vara att introducera och ta till sig ny teknologi, vilket i sig 
ställer högre krav på specialiserade yrkeskompetenser.   

Personalförsörjning och kompetensutveckling 
Fastighetsbranschen har på senare tid haft ett tufft rekryteringsläge. Andelen utexaminerade tek-
niker och ingenjörer har inte räckt till för att ersätta dels en växande marknad, dels pensionsav-
gångar samt uppsägningar av andra skäl. En annan utmaning är en ökad specialisering inom 
olika yrkeskategorier. Dagens fastigheter innehåller alltmer omfattande tekniska installationer. 
Installationerna har även blivit mer komplicerade och handhavandet av dessa har stor inverkan 
på fastigheternas underhållskostnader och driftsekonomi. Nyrekryteringar handlar därför inte 
bara om att tillföra arbetskraft utan också om att tillföra ny kunskap och expertis. Förvaltningen 
har upplevt, och upplever alltjämt, en svårighet att rekrytera personal inom vissa yrken. Samti-
digt är det en utmaning att behålla personal som lönemässigt lockas av privata sektorn och av 
branschen som helhet. En annan personalmässig utmaning har varit pensionsavgångar. Flera se-
niora medarbetare med lång yrkeskompetens, lokalkännedom och erfarenhet av kommunens ar-
bete har slutat de senaste åren. Avgångarna har resulterat i ett informationsglapp där personspe-
cifika kunskaper inte fullt ut förmedlats vidare.    

Effektiviseringar och kvalitetssäkring  
En, om möjligt, ännu större utmaning är att ständigt effektivisera och kvalitetssäkra vårt upp-
drag. Även om det är två olika uppdrag tangerar de ofta varandra. Anammande av ny teknik le-
der många gånger till att både effektivisera verksamheten och att höja kvalitén. Men inte alltid. 
Därför är det viktigt att poängtera att en nödvändig kvalitetssäkring inte kan hämmas på grund 
av en avsaknad av effektiviseringar. Vad gäller fastighetsdrift existerar ett antal myndighetsspeci-
fika regler och krav som behöver följas. Kommunens byggnader ska vara trygga och säkra att 
vistas i för våra hyresgäster. Som exempel kan nämnas inomhusmiljön med luftkvalité, belys-
ning, värme, sanitet, vattenkvalitet, radon, akustik, buller, elsäkerhet, brandskydd om mer därtill. 
Dessutom tillkommer även hyresgästspecifika behov och krav avseende lokalvård, sophantering, 
lås och larm mm. En viktig förutsättning för arbetet är utarbetade egenkontrollprogram. Pro-
grammen syftar till att kvalitetssäkra drift och skötseln genom ett förebyggande arbete med pla-
nering och kontroll. Kontrollmomenten i egenkontrollen ska dels garantera att skötseln upprätt-
hålls, dels att den utförts i tid och på rätt sätt av behörig och kompetent personal.  

Fel ska i den bästa av världar förebyggas genom löpande kontroller och löpande service. Kost-
samma skador och driftavbrott ska undvikas. I teorin är det lätt att beskriva och framföra ett så-
dant resonemang, rent praktiskt är det desto svårare att uppfylla. Låt oss påminna om att för-
valtningens kostnader för felavhjälpand är hög, högre än jämförbara verksamheter. Den mest 
avgörande anledningen bedöms vara den låga underhållsbudgeten som tidigare existerade. Att 
arbeta i kapp ett eftersatt underhåll tar tid. En hållbar budget för ett löpande planerat underhåll 
har därför en stor betydelse för en fastighets driftsäkerhet.  



 

En stor andel av nuvarande driftsproblem i byggnader härrörs till antingen skadegörelse eller 
bristande underhåll. Det i sig är förödande för en driftsorganisation. I stället för att upprätthålla 
en långsiktig driftsstrategi hamnar organisationen lätt på efterkälke där akuta situationer ständigt 
behöver prioriteras. Förutom att det omkullkastar det planerade arbetet är det också kostnads-
drivande i längden.  

Digitalisering och automatisering 
Fastighetsbranschen var tidigt ute med att introducera nya digitaliserade produkter och tjänster. 
I synnerhet har det rört olika funktioner inom området för styr- och reglerteknik. I stället för att 
fysiskt mäta, starta, justera eller ställa in temperaturer och flöden kan det hanteras central via IT-
lösningar. Även funktioner för övervakning och larm lanserades tidigt i branschen. Något senare 
kom funktioner som automatiskt åtgärdade eventuella avvikelser. Vid förhöjda PPM nivåer av 
CO2 i inomhusluften aktiveras exempelvis ökade luftflöden automatiskt. Efter en period med 
maklig tillväxttakt upplevs däremot dagens utveckling av driftsteknik gå i en allt snabbare takt. 
Utbyggd kapacitet för dataöverföring möjliggör alltmer avancerade funktioner. Att låsa upp och 
stänga dörrar automatiskt via ansiktsigenkänning, att bygga virtuella tvillingkopior av byggnader 
som i förväg själv justerar flöden och temperaturer innan behovet uppstår är bara några saker 
som redan idag håller på att introduceras. Allt detta ska hanteras och skötas av våra duktiga 
medarbetare. Mycket kommer att ske på distans via fjärrstyrning men även kvalificeras skötsel 
på plats kommer att krävas. För detta krävs ny kompetens och tydliga drift- och skötselsrutiner. 

Att hantera sådana kontroller via pappersprotokoll är inte kvalitetssäkert. Här ställs krav på digi-
tala förvaltningssystem. System som larmar om kontroll och service inte genomförts i rätt tid. 
System där viktig fastighetsinformation dokumenteras för nya medarbetare oavsett om det är 
nyanställda eller tillfälliga vikarier vid sjukskrivningar, föräldraledighet eller semester. Redundan-
sen av fastighetsinformation ska således stärkas.  

Ett fastighetsmässigt affärssystem är även ett analys- och planeringsverktyg. Här planeras under-
hållsinsatser utifrån budgetramar och prioriterade behov. Ett digitalt fastighetssystem hanterar 
även felanmälningar. Hyresgästen kan här anmäla skador eller problem med byggnad och mark 
samt följa hanteringen av ärendet. Förvaltningen har sedan tidigare infört ett fastighetssystem 
med ett sådant arbetssätt. Här finns självklart ett behov av att utveckla arbetssättet ytterligare 
men tekniken och systemet finns idag. Systemet ersätter de manuella felanmälningarna som tidi-
gare varken dokumenterades eller tydligt prioriterades. Åtgärder försöker prioriteras efter behov 
och inte efter vem som skriker högst eller på grund av intressen eller vänskapsband. Detta är en 
viktig grund för att uppnå en jämförbar servicenivå mellan objekt och likabehandling.  

Nuvarande organisation 
Tekniska förvaltningen är en förvaltning som på kort tid påverkats av flera olika förändringar. 
2015 beslutades att den dåvarande tekniska avdelningen under kommunledningsförvaltningen 
skulle bli en teknisk förvaltning. Kort därefter beslutades att det dåvarande kommunala bolaget 
HTAB, som ansvarade för gatu-, mark-, park- och fastighetsdrift samt vaktmästeri och lokal-
vård, skulle överföras till den nybildade förvaltningen från och med 2016. Initialt kom HTABs 
driftverksamhet att organiseras i en driftavdelning inom förvaltningen. Fram till 2018 ingick 



 

även skötsel av vissa fritidsanläggningar. Denna del kom sedermera att flyttas till kultur- och fri-
tidsförvaltningen i samband med att ”fritidsuppdraget” överfördes. Under senare delen av 2018 
genomfördes även en omfattande verksamhetsflytt då förvaltningen flyttade från sina lokaler på 
Norra Kringelvägen. Från att ha varit samlade på samma adress delades nu verksamheten upp i 
två huvudlokaliseringar bestående av en driftdel belägen på Mekanikerskolan ute på garnisons-
området och en administrativ del belägen i Hässleholms stad.  

Några månader senare, med start från årsskiftet 2018/2019, genomfördes ytterligare en organi-
sationsförändring då ansvar för lokalförsörjning flyttades från förvaltningen till kommunled-
ningskontoret. Och så slutligen, med start den 1 januari 2022 bildades en helt ny måltidsorgani-
sation där skolans och omsorgens måltidsverksamheter slogs ihop. Den nya organisationen pla-
cerades inom tekniska förvaltningen. Vid samma tidpunkt flyttades även lokalförsörjningen till-
baka till tekniska förvaltningen från kommunledningsförvaltningen. 

De yttre förändringarna, enligt ovan, har så klart påverkat förvaltningens interna organisation. 
Nya och förändrade uppdrag har fått hanteras, därtill har förändrad budget med besparingskrav 
också haft en inverkan. Men det avgörande skälet till att en ny driftsorganisation genomfördes 
grundades på den driftsutredning som förvaltningen genomförde 2015–2016. Syftet var att 
uppnå mer rättvisa timkostnadsnivåer samt beställningstimmar. För detta behövdes yrkeskom-
petenser tydliggöras och renodlas. Det var också viktig för att långsiktigt kunna attrahera kvalifi-
cerad personal. Bedömningen är att kombinerade tjänster för verksamhetsvaktmästeri, fastig-
hetsskötsel och markskötsel mer effektivt hanteras inom respektive yrkeskategori. Av den anled-
ningen har dagens organisation fördelats mellan dessa arbetsgrupper. Den fastighetsrelaterade 
mark- och parkskötseln är idag organiserade inom en separat enhet, verksamhetsvaktmästeri un-
der en och fastighetsskötsel i en annan.  

På fastighetsavdelningen har fastigheterna delats upp efter områden och typfastigheter. Fastig-
hetsskötarna och fastighetstekniker har personal uppdelat på områden i kommunen medan fas-
tighetsförvaltarna har fastigheter uppdelat efter typfastigheter. Således har varje fastighet tillde-
lats en förvaltare och fastighetsskötare. När det gäller felanmälan så använder fastighetsavdel-
ningen ett digitalt ärendehanteringssystem. Här kan verksamheten, dvs hyresgästen, och perso-
nalen själva lägga in ärenden som sedan fördelas till den personal som är tilldelad området. På så 
sätt lär sig driftpersonalen sina fastigheter. Samtidigt skapas en redundans vid semestrar och an-
nan frånvaro då annan personal sätts in för att åtgärda fel som uppstår i fastigheterna. 

Fastighetsavdelningens driftpersonal utgår idag från Mekanikerskolan. Här samlas personalen på 
morgonen för att byta om och gå igenom eventuella ärenden. Därefter kör fastighetsskötaren till 
”sitt” område och håller sig där hela dagen för att genomföra nödvändiga ronderingar och un-
derhåll, samt åtgärda eventuellt inkomna ärenden. Utöver sina fasta uppdrag tar fastighetstekni-
ker hand om utbyte och mindre reparationer av installationer. På många kransorter finns inte ett 
tillräckligt underlag för att ha en heltidstjänst. Därför kan en fastighetsskötare ha flera närlig-
gande områden.  



 

En motsvarande organisation finns även inom mark- och parkdriften. Skillnaden här är att viss 
personal är stationerad på orten eller inom ett område, ifall då det finns täckning för en heltids-
tjänst. Därutöver finns centrala grupper som utför löpande uppdrag inom hela kommunen. 
Detta förkommer exempelvis vid dekorationer och utsmyckning inför högtider och helger. 

De ovan angivna organisationerna har dimensionerats genom en genomlysning av uppdragen. 
Ytor har mätts upp, funktioner har specificerats och intervaller bestämts. Inom fastighetsdriften 
hanterats mycket via branschspecifika AFF koder. 

Motsvarande analys föreligger emellertid inte inom verksamhetsvaktmästeriet. Här finns be-
ställda timmar för varje objekt som sedan bemannats. Även här sker bemanning på fasta objekt 
om tillräckligt underlag finns. En centralt placerad grupp stöttar vid behov. 

Utvecklingsområde 
Nuvarande organisation infördes under 2019. Självklart finns saker att förbättra och utveckla. 
En ytterligare genomlysning av maskiner och lokaler behöver genomföras. Exempelvis kan möj-
ligen lokalytor minskas och maskinparken effektiviseras. I andra fall kan det vara nödvändigt att 
införskaffa ytterligare utrustning. Fler flak för flakväxlare behöver kanske inskaffas och placeras 
runt om i kommunen medan en flakbil placeras centralt, som ett exempel.  

Däremot, en större utmaning är att precisera verksamhetsvaktmästeriets uppdrag och dimens-
ionera det efter faktiskt behov. Idag saknas en tydlighet i uppdraget, vilket försvårar bemanning 
och resurssättning. Även verksamheterna har svårt att förhållas sig till vad som ingår eller vad 
som inte ingår av en sådan tjänst.  

En ytterligare utmaning är att se över driftuppdragen mellan tekniska förvaltningen och kultur 
och fritidsförvaltningen. Att två organisationer sköter likartade arbetsuppgifter inom samma 
område borde kunna effektiviseras på ett mer effektivt sätt gemensamt.  

Slutligen finns även en potentiell effektiviseringsmöjlighet av att se över fastighetsdrift mellan 
kommunen och kommunala bolag.  

Organisation för lokalt fastighetsansvar 
Att återskapa ett lokalt fastighetsansvar med en bemanning som utgår ifrån vissa kransorter har 
såväl fördelar som nackdelar. Här finns verksamhetsmässiga styrkor och svagheter likaväl som 
det finns möjligheter och hot. Enligt utredningens uppdrag ska dessa presenteras i en så kallad 
SWOT-analys.  

I aktuell motion beskrivs även ett problem med att medarbetare inte har dedikerade fastigheter 
och att de därför inte ”får, känner eller tar ansvar”. Förvaltningen delar inte en sådan uppfatt-
ning. Tvärtom känner både förvaltare och fastighetsskötare ett stort ansvar för våra fastigheter 
och våra verksamheter oavsett var de är belägna. Visst finns vinster av att ha en stark lokal för-
ankring. Men att hävda brister i ansvarskänsla är ledsamt att höra. Att en medarbetare bosatt i 
Sösdala inte känner samma ansvarskänsla för sina arbetsuppgifter i exempelvis Bjärnum känns 



 

inte igen. Tvärtom kan det vara en styrka, då en medarbetare inte på samma sätt påverkas av 
vänskapsband eller lokala normer.  

Motionären beskriver även ett förhållande där driftverksamheten från Garnisonsområdet liknas 
vid ett ”lämmeltåg” på väg ut till olika delar av kommunen. Liknelsen tar fasta på ineffektiva 
transporter där medarbetaren sitter bakom ratten i stället för att arbeta på plats. Återigen ger en 
sådan liknelse endast en förenklad bild av verkligheten. Självklart förekommer ineffektiva trans-
porter. Däremot arbetar förvaltningen aktivt med att planera sina arbetsuppgifter. Specifika ron-
deringsprogram har utarbetats vilka tar hänsyn till transporter. Utsmyckning av parker och torg 
följer även det ett löpande program. Det som möjligen påverkats av utökade transporter rör 
akuta ärende, vilka behöver åtgärdas omgående. Återigen, förvaltningen ser här en stark korre-
lation mellan en bristfällig underhållsbudget och många akuta fel. I tak med att ett eftersatt un-
derhåll arbetas i kapp väntas även felanmälningarna minska och därmed även transporter kopp-
lade till detta. 

Överlag har transporterna inte ökat inom förvaltningen. Sedan 2018 redovisas samtliga kör-
sträckor i kommunens energibokslut. Sedan 2018 och fram till 2021 har i stället körsträckorna 
minskat kraftigt. En del av minskningen beror på att kultur och fritidsförvaltningen övertagit de-
lar av skötseln från 2018. Även om de båda förvaltningarnas transporter vägs ihop har de totalt 
sett minskat över åren. Detta skulle tvärtemot motbevisa eventuella påstående om utökade 
transporter.  

Körsträckor (km) 

ÅR Tekniska förvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Totalt 

2018 999 059 35 787 1 034 856 

2019 981 479 133 575 1 115 054 

2020 889 656 160 044 1 049 700 

2021 726 462 238 475 964 937 

  

SWOT-analys 
Ett införande av lokalt fastighetsansvar antas ge både positiva och negativa effekter. Nedan pre-
senteras eventuella Styrkor, Möjligheter, Svagheter och Hot.  

Styrkor 
 Närhet till hyresgäst 
 Snabbare inställningstid 
 Lokal anknytning 
 Lättare att ta hjälp av kollegor (tex vid tunga lyft) 

 
Möjligheter 



 

 Köp av tjänster från lokala entreprenörer 
 
 

Svagheter 
 Svårare att leda personal 
 Svårare att skapa stordriftsfördelar 
 Ökad lagerhållning av material 
 Fler arbetsmaskiner och fordon, som nyttjas kortare tider 
 Svårt att bemanna vid frånvaro som semester, föräldraledighet sjukskrivning 
 Svårare att standardisera och kvalitetssäkra 

 
Hot 

 Svårt att göra inköp via lokala entreprenörer och följa LOU 
 Svårare att leva upp till lagstadgade myndighetskrav 
 Svårare att attrahera kvalificerad personal 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Att fullt ut ringa in eventuella kostnader och vinster av att skapa en lokal fastighetsorganisation 
är inte helt lätt. Kostnader för bemanning av tjänster, lokaler, utrustning och fordon är kanske 
enklast att beräkna. Men hur värderas egentligen kostnaden av en försämrad personalförsörj-
ning, kostnaden för försämrad kompetens, kostnad för missad utveckling och tillväxt, eller för 
den delen, vinster av lokal närvaro och snabbare inställningstid.  

I den genomlysning som genomfördes 2016 beräknades en effektiviseringsmöjlighet om mot-
svarande ca 10 000 beställningstimmar. Givet en timkostnad på 350 kr skulle enkom detta inne-
bära en utökad kostnad på 3 500 000 kr per år. Rent organisatoriskt har förvaltningen, genom en 
utökad centralisering, minskat sin bemanning motsvarande tre chefsfunktioner. Kostnaden be-
räknas här till ca 1,2 mnkr, då tjänsterna tidigare även inkluderat operativt ansvar. Eventuella ut-
ökade kostnader för utrustning och fordon bedöms samtidigt inte ha en avgörande betydelse. 
Förhoppningsvis kan det emellertid vara föremål för framtida besparingar.  

Vinster av en minskad körtid kan säkerligen förekomma. Men det finns inget tydligt bevis på att 
så är fallet. Förvaltningen har exempelvis drastiskt minskat sin totala körning under perioden 
mellan 2018–2021. Detta skulle tvärtemot vara ett bevis på motsatsen. En del av körningen har 
emellertid övertagits av kultur och fritidsförvaltningen. Men inkluderas även deras körning 
märks endast en mindre avvikelse. Att hävda att förvaltningarna utökat sina körningar saknar 
således tydliga bevis.     

En förhoppning finns också om att framgent minska lokalytor i kransorter. Förnärvarande är 
det inte möjligt då utrymme för utrustning och maskiner alltjämt efterfrågas. Detta kan emeller-
tid vara en framtida besparing, om än en mindre sådan. 

Summeras de ekonomiska konsekvenserna beräknas ett återskapande av en lokal fastighetsorga-
nisation idag grovt kosta ca 4,7 mnkr årligen, givet att man önskar bibehålla kvalitetsnivån.  



 

Miljömässiga konsekvenser 
En körd kilometer är förenad med miljömässiga konsekvenser. Förvaltningen känner också 
ganska väl till effekterna av fordonens utsläpp. Men, eftersom det finns motstridiga bevis på att 
körningen ökat finns inte heller fog för att påstå att utsläppen ökat. Tvärtemot har körningen 
totalt sett minskat under perioden, vilket såldes skulle ha omvänd effekt.  

Förnärvarande har nuvarande organisation inte adresserat några lokalförändringar. Men det kan 
eventuellt bli aktuellt att avveckla driftlokaler i kransorterna. Ett återinförande kommer således 
begränsat den möjligheten, och därmed motverkat en möjlig besparing av fastighetsrelaterade 
utsläpp. Hur mycket är dock svårt att beräkna i nuläget. 
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Remissyttrande strukturplan för Västra Centrum 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig över remissen i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

 

Sammanfattning  

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har remitterat ett förslag till strukturplan för 
Västra centrum till Tekniska nämnden. Strukturplanen ska fungera som ett 
planeringsunderlag vid framtida detaljplanering i området. Genom att ge riktlinjer 
för exploatering, bevarande och gestaltning ska planen framhäva hur stadsdelen kan 
omvandlas till en attraktiv och hållbar del av staden. 

Arbetet med strukturplanen utförs efter ansökan från Tekniska nämnden enligt 
beslut § 220 i Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-11-19. En ”strukturplan” är 
inte ett reglerat planverktyg i plan- och bygglagen och det finns inga formella 
sakägare med möjlighet att överklaga Miljö- och stadsbyggnadsnämndens framtida 
beslut att anta planen. Den utgör därför i formell mening snarast en sorts 
viljeyttring från kommunens sida. 

Teknisk förvaltningen har granskat remisshandlingen och föreslår att Tekniska 
nämnden yttrar sig över remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet. De formella 
synpunkterna framgår nedan under rubriken Beskrivning av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens synpunkter: 

 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under hand förklarat att man avser 
bjuda in till workshops med potentiella byggherrar och andra aktörer i området. 
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JAV 

 På sidorna 26-27 saknas en (kort) analys om huruvida EL-försörjning i området 
är tillräcklig. Det är även oklart vilken den ”utpekade ytan” för ställverket är 
som omnämns på sidan 6. 

 Slutna kvarter och gröna innergårdar innebär att bebyggelsen trycks ut mot 
gatan. Det är då extra viktigt att man tänker på gränsdragningen mellan 
kvartersmark och allmän plats och hur det ska fungera i praktiken. 

 Mycket grönska kräver mycket underhåll. Det är inte otänkbart att Tekniska 
förvaltningens totala driftsbudget för allmänna ytor, endast utifrån planerna för 
Västra Centrum, behöver öka med 50 %. Det beror givetvis på ambitionsnivån i 
framtida detaljplanering. 

 Områdets epitet ”Föredöme i hållbart byggande” riskerar att innebära en 
extremt hög ambitionsnivå över alla nivåer. Det är inte ett realistiskt 
förhållningssätt till ett så stort område och det är inte en beskrivning som känns 
igen från det tidigare planprogrammet. Om kommunen vill prova en högre 
ambitionsnivå över hela spektret som ett ”case” bör detta i första hand 
begränsas till ett mindre sammanhållet område på några få kvarter med en sådan 
uttalad viljeinriktning. 

 Alla gatusektioner på kommunala gator bör ha en körbana om minst 6,5 meter 
för att möjliggöra en effektiv förvaltning. Om mindre bredder ska användas 
passar detta bättre inom privatägda kvarter där drift och skötsel inte åligger 
kommunen. 

 Grönytor med träd längs gator bör vara minst 4 meter breda för att möjliggöra 
en effektiv förvaltning. Smalare områden passar bättre i gräs och/eller som 
fördröjningsytor utan träd. 

 Är avsikten att endast grönmarkerat stråk på sidan 11 ska förses med 
raingardens? Det bör finnas skäl att utvidga dessa till även åtminstone 
huvudstråket Väpnaregatan/Götagatan. 

 Det är inte helt klart om mobilitetshuset avser att delvis ersätta befintliga 
boendeparkeringsplatser. Detta torde i så fall vara i princip omöjligt att 
genomföra. 

 300-400 meters promenad från bostad till boendeparkering upplevs som väldigt 
långt. Det är också tveksamt i vilken mån mobilitetsåtgärder för flexibla p-tal 
kan tillämpas i Hässleholm. Det vore önskvärt om strukturplanen inte nämner 
några specifika mått på vare sig avstånd eller p-norm. Dessa frågor kan med 
fördel hänvisas till det nyligen uppstartade arbetet med en övergripande 
parkeringsstrategi. 
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 Rapporten har många fina och inspirerande visionsbilder från övriga världen. 
Kommunen har dock även själv anlagt en raingarden längs med Hovdalavägen 
som gärna får lyftas fram som ett av allmänheten ofta uppskattat exempel. 

 För att utveckla ett grönstråk som nämns på sidan 16 krävs rådighet över 
marken. Om kommunen skaffas sig rådighet bör man lika gärna satsa på att 
utveckla ett GC-stråk (jämför sidan 11) i samma sträcka. 

 Avsnittet om grön- och blåstruktur kan med fördel kompletteras med att det 
inom Västra Centrum kan skapas ytor för stadsnära odling. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt. 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Arbetet med strukturplanen skulle enligt tidigare ärende i Tekniska nämnden under 
år 2019 belasta det så kallade exploateringsprogrammet (investeringsbudgeten). Men 
nuvarande arbetet belastar istället förvaltningens driftsbudget på kontot för 
detaljplanekostnader på grund av ändrade redovisningsprinciper sedan år 2021. 

Bilagor 

Remisshandling Strukturplan för Västra Centrum 
 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

Tekniska förvaltningen 

Jonatan Jeppsson Norberg  
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Vad är en strukturplan?
En strukturplan är ett strategiskt planeringsunder-
lag som genom fördjupade studier av olika struk-
turer ska bidra med en övergripande bild av en 
potentiell framtida utveckling av ett specifikt geo-
grafiskt område. Strukturplanen handläggs utan-
för Plan- och bygglagen (2010:900) och visar på 
kommunens ställningstagande inför stadens ut-
veckling och ska ligga till grund för kommande 
detaljplanearbete. Strukturplanen skickas ut på en 
remissrunda innan den tas upp för beslut om god-
kännande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Olika strukturer och ämnesområden som hanteras i 
en strukturplan kan bland annat vara bostadsbehov 
och bebyggelsestruktur, trafik och parkeringsfrågor, 
grön- och blåstruktur, men även markförhållanden, 
buller och riskfrågor. Förutsättningar och förslag re-
dovisas främst genom text, kartor och illustrationer. 

Bakgrund och syfte
Hässleholms befolkning växer och behovet av fler 
bostäder och utökat serviceutbud ökar. I den för-
djupade översiktsplanen för Hässleholms stad pekas 
Västra centrum ut som lämplig för förtätning och 
omvandling, i synnerhet inom delområdet Norden. 
Området direkt väster om Hässleholm C pekas ut 
som lämpligt för förtätning med nya centrumfunk-
tioner, vilket betyder att centrumfunktioner med 
handel, service och publika verksamheter kan ex-
pandera väster om järnvägen. 

Hässleholm är utpekat som stationsort på den  
planerade Nya stambanan (höghastighetsjärnvägen) 
mellan Stockholm och Malmö. Hässleholm kommer 
därför att ytterligare stärka sin ställning som järnvägs-
nav och tillsammans med Kristianstad bli en viktig 
tillväxtmotor. Hässleholms kommun ska tillsammans 
med Kristianstad kommun bygga 7000 bostäder en-
ligt överenskommelse i Sverigeförhandlingen. Av 
dessa ska cirka 4000 byggas i Hässleholms kommun,  

varav en majoritet i Hässleholms stad. Till år 2035  
beräknas antalet resenärer till och från Hässleholm 
C uppgå till 17 000/dag, vilket innebär en ökning 
med 12 000 resenärer/dag från 2020. Det ökade 
resandet innebär behov av att bygga bostäder i  
stationsnära läge för att gynna hållbart resande med 
kollektivtrafik. I Västra Centrum bedöms 2000 nya 
bostäder kunna byggas inom ett nära gång- och  
cykelavstånd till centralstationen.   

Syftet med framtagandet av strukturplanen är att 
skapa ett kvalitativt planeringsunderlag som kan an-
vändas vid kommande detaljplanering och visa på 
lämpliga övergripande strukturer vid förtätning av 
stadsbebyggelsen i Västra Centrum. Strukturplanen 
ska ge riktlinjer för exploatering, bevarande, gestalt-
ning och framhäva hur stadsdelen kan omvandlas 
till en attraktiv och hållbar del av staden. 

Läge och avgränsning
Västra Centrum är beläget i de centrala delarna av 
Hässleholms stad och avgränsas av Vankivavägen 
och Hovdalavägen i väster, av Norra Kringelvägen 
och Markarydsbanan i norr, av Södra stambanan i 
öster och av Skånebanan i söder.

Området är cirka 80 ha stort och består av delområ-
dena T4 öster om Vankivavägen, Norden, Bokeberg 
och Fredentorp öster om Hovdalavägen. 

INLEDNING

1km från Hässleholm C

Nästan hela strukturplaneområdet ligger inom 1000 meter från 
centralstationen

Avgränsning för strukturplanen med utpekade stadsdelar
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Vision och riktlinjer
Västra centrum är en hållbar och inkluderande 
stadsdel där alla känner sig välkomna. Bostadskvar-
teren är i mänsklig skala med, helt eller delvis, slutna 
kvarter och gröna och levande innergårdar. Området 
präglas av liv och rörelse genom verksamheter i bot-
tenplan och mötesplatser i det offentliga rummet. 
Stadsdelen är befolkad under dygnets alla timmar 
och upplevs som en trygg plats att bo på och vistas i 
för såväl vuxna som barn. 

De miljömedvetna och hållbara lösningarna är 
framträdande i Västra centrum vid såväl byggmate-
rial som teknisk försörjning, och stadsdelen är en fö-
rebild när det kommer till hållbar utveckling. Trots 
förtätning med ett stort antal bostäder är grönskan 
ständigt närvarande i form av gröna tak och väggar, 
sammanhållna grönstråk och genom en ny stads-
delspark. Grönstrukturen håller en hög kvalitet där 
ekosystemtjänster utvecklas och djur- och växtlivet 
gynnas.

Inget färdmedel är underordnat något annat i Väs-
tra centrum, möjligheterna att ta sig fram som fot-
gängare och cyklist på ett säkert och gent sätt är 
mycket goda. Gaturummen är avsmalnade med en 
tydlig stadskaraktär där bilarna kör långsamt för att 
ge plats åt ett levande och tryggt gaturum. Det är 
enkelt att parkera sin lådcykel, bilpooler finns att gå 
med i, och det är lätt att ta sig till centralstationen 
för vidare resa med kollektivtrafiken.

Följande sex riktlinjer har tagits fram för att fram-
häva viktiga faktorer för Västra centrums utveckling:

illustrationskartan till höger visar en möjlig utformning av området

FÖRSLAG

GRÖNA STRÅK
Ett framträdande element i Västra centrum ska 
vara grönska och gröna, attraktiva stråk. De grö-
na stråken ska uppmuntra till utomhusvistelse 
och att färdas via cykel eller till fots, samt gynna 
och utveckla livsmiljöer för djur- och växtlivet. 

BLANDAD BEBYGGELSE
För att vara en attraktiv stadsdel som möter olika 
människors förutsättningar och behov ska be-
byggelsen i Västra centrum vara av blandade 
upplåtelseformer och variation i byggnadstyper. 

PARK I CENTRUM
En ny stadsdelspark ska bli navet i Västra centrum. 
Parken ska omgärdas av bostäder för att säkerställa 
att de boende bor inom ett nära avstånd till parken.

AKTIVA BOTTENVÅNINGAR
För att få en levande och blandad stadsmiljö ska 
aktiva bottenvåningar förespråkas och möjlig-
göras, särskilt i strategiska lägen. Bottenvåningar 
kan nyttjas för restauranger, butiker och verk-
samheter, men även förenings- och samlingsloka-
ler, vilket kan bidra till mer människor i rörelse. 

DAGVATTENHANTERING
I Västra entrum ska dagvattnet ses som en re-
surs där exempelvis öppna dagvattensystem 
kan bidra med rening av vatten, ökad biologisk 
mångfald samt tillföra vackra miljöer i staden. 

HÅLLBART BYGGANDE
Västra centrum ska vara ett föredöme när det 
kommer till att bygga hållbart och använda kli-
matsmarta lösningar. Energieffektiva byggnader, 
återvunna material, gröna tak och fasader, och 
solceller är några exempel på hur Västra centr-
um kan byggas hållbart. Likaså ska bebyggelsen 
erbjuda trivsel samt trygga och vackra miljöer. 

Pärlan
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Markanvändning 
och stadsbild
Västra centrum består av fyra olika stadsdelar; T4 
öster om Vankivavägen, Norden, Bokeberg och del 
av Fredentorp, samtliga med olika stadsbilder, för-
utsättningar och möjligheter. Bokeberg och Freden-
torp är i stora drag redan utbyggt men där möjlighet 
till kompletteringar och förbättringar i stadsväven 
finns. Norden och T4 består av större öppna, och 
idag onyttjade ytor, som kan omvandlas till nya bo-
stads- och grönområden. Sammanlagt planeras det 
för cirka 2000 nya bostäder inom Västra centrum i 
olika upplåtelseformer. 

NORDEN OCH T4 ÖSTER OM VANKIVAVÄGEN

Norden och T4 utvecklas till att en bli en lummig 
och attraktiv stadsdel. Områdets kärna är en ny 
stadsdelspark som anläggs i centrala Norden/T4 och 
som möjliggör för rekreation, rofylldhet och lek. 
Nya bostäder placeras i direkt anslutning till parken 
för att säkerställa korta avstånd mellan bostad och 
grönområde. Bostäder som inramar parken innebär 
även liv och rörelse i anslutning till parken vilket 
bidrar till ökad känsla av trygghet. 

Flerbostadshus i kvartersstruktur planeras mel-
lan Smedjegatan och Götagatan. På västra sidan av 
Smedjegatan, norr om Väpnaregatan och längs med 
en mindre del av Pilgatan ges också möjlighet till 
uppförande av flerbostadshus, men platserna lämpar 
sig även för urbana radhus. Förtätning är exempel-
vis möjlig längs med Götagatan, men även på vissa  
fastigheter längs med Vankivavägen. Längs med  
Finjagatan finns byggrätt för bostadsändamål  
utifrån gällande detaljplan. Totallt föreslås området  
innefatta cirka 1500 nya bostäder. 

Filfabriken är en av områdets viktigaste kulturhis-
toriska byggnader, och ges förutsättningar till att bli 
en mer publik byggnad genom placering av ett torg 
framför fabriken och med den nya stadsdelsparken i 

direkt anslutning till byggnaden. 
Längs med järnvägen i öster föreslås kontor, handel, 
centrumändamål och parkering. Dessa funktioner är 
inte lika känsliga för buller då lokalerna enbart nytt-
jas under begränsad tid på dygnet. Genom placering 
av mindre känsliga funktioner längs med järnvägen 
skapas ett bullerskydd som kan säkerställa goda 
ljudnivåer vid stadsdelens tillkommande bostäder 
och dess uteplatser. Vid framtida detaljplanearbete 
bedöms det även som lämpligt att utreda möjlighe-
ten till att placera bostäder på den västra sidan av 
kvarteret, längs med Götagatan, men även möjlig-
heten att bygga bostäder på de översta våningarna. 
Exempelvis skulle studentbostäder kunna lämpa sig 
inom detta området. 

I området utpekat för kontor, handel, centrum och 
parkering bedöms det även vara möjligt att samla 
en majoritet av de tillkommande bostädernas par-
keringsplatser för att undvika ytkrävande parke-
ringslösningar på innergårdarna, läs mer under 
”Infrastruktur och mobilitet” på sida 12. Inom den 
utpekade ytan skulle det även finnas möjlighet till 
att placera ställverket som nu står på Norra Station 
och som kommer behöva omlokaliseras för att ge 
plats åt bebyggelse. 

Havremagasinet, och området däromkring, föreslås 
för kontor, handel, centrumändamål och parkering. 

För att möta behovet av nya skolor i samband med 
inflyttningar till planområdet planeras det inom T4 
för en grundskola och en förskola. Både grundsko-
lan och förskolan ska ha goda utemiljöer med till-
räckligt stora friytor till eleverna. 

I de norra delarna av T4 finns idag olika former av 
verksamheter. På längre sikt bedöms dessa ytor kun-
na omvandlas till bostadsområden, både i form av 
flerfamiljshus, villor och radhus/parhus.
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BOKEBERG

Inom Bokebergs relativt glesa bebyggelse pla-
neras förtätning. Genom förtätning kan luck-
or i stadsväven kompletteras och ytor som idag 
är svåranvända kan nyttjas för bostadsändamål.  
Totalt föreslås området innefatta cirka 300 nya bo-
städer.  

Grönskan är närvarande i Bokeberg och de befint-
liga park- och naturområdena knyts samman genom 
utveckling av ett sammanhängande grönstråk. 

Den nya stambanan och dess station kommer prägla 
utvecklingen och stadsbilden av Bokeberg i stor om-
fattning. Ett större markområde reserveras till stam-
banan och utvecklingen av en station i den östra 
kanten av delområdet, längs med befintlig järnväg 
och järnvägsstation. En yta avsätts för att kunna till-
skapa ett nedsänkt torg framför huvudingången till 
stationen med syfte att kunna nyttjas både som mö-
tesplats och tillfällig översvämningsyta vid kraftiga 
skyfall.

I området kring stationen föreslås kvarter för kon-
tor, handel, centrumändamål och parkering. Det 
stationsnära läget innebär ett strategiskt läge för par-
keringshus/mobilitetshus, hotell, konferens och an-
dra verksamheter som kan gynnas av det stora flöde 
av människor som kommer att vistas och röra sig 
inom Bokeberg. 

För att få ett tydligt och smidigt flöde till och från 
stationspunkten utvecklas tre angöringspunkter till 
en ny centralstation via Drottninggatan, Viadukts-
gatan och Kaptensgatan, läs mer på sida 11 under 
avsnittet ”Infrastruktur och mobilitet”. 

FREDENTORP

Fredentorps storskaliga parkeringar och handelslo-
kaler förslås förtätas med verksamheter, handel, cen-
trumändamål och parkering, samt bostäder. Totalt 
föreslås området  innefatta cirka 200 nya bostäder.  
Det strategiska läget längs med Kristianstadvägen 
och Hovdalavägen innebär goda förutsättningar för 
utökad handel och andra verksamheter, där bostäder 
kan byggas på höjden ovanpå befintliga verksamhe-
ter. Likaså bedöms befintliga parkeringsytor kunna 
bebyggas och därigenom nyttja marken effektivare 
och integrera parkeringarna i byggnaderna. 

I östra kanten av Fredentorp reserveras mark för 
framtida dragning av den nya stambanan. 

FÖRSLAG
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Byggnadsstruktur 
och gestaltning
TÄTHET OCH EXPLOATERING

Planområdets centrala läge gör det lämpligt att byg-
ga tätt. De olika delområdena har dock olika förut-
sättningar för exploatering. Norden är det område 
som idag har bäst möjligheter för att skapa en helt 
ny sammanhängande bebyggelsestruktur. Bokeberg 
är däremot i mångt och mycket redan färdigbyggt 
och ramarna för hur området kan utformas är satta, 
men möjlighet till förtätning finns på flertalet plat-
ser. 

Med täthet avses ett relativt högt antal boende per 
hektar. Höga hus förekommer ibland i innerstads-
miljöer, men samtidigt betyder inte höga hus per 
automatik högre täthet. För att skapa väldefinierade 
gaturum och en mänskligare skala kan lägre bebyg-
gelse i slutna kvarter rymma samma antal boende. 
Bebyggelsetätheten behöver därmed inte betyda hö-
gre hus. 

GESTALTNING OCH STRUKTUR

Nya bostadskvarter som byggs ska vara helt eller 
delvis slutna med tydliga gaturum för att tydliggöra 
gränsen mellan privat och offentligt. Mänsklig skala 
ska eftersträvas för att få ett överblickbart område. 
Kvartersstorlekar om ca 50x50 meter är en god tum-
regel för att skapa förutsättningar för mänsklig skala 
och god tillgänglighet. För att eftersträva mänsklig 
skala bör byggnaderna inte vara högre än 4-5 vå-
ningar, det är då fortfarande möjligt att kommuni-
cera med och se andra människor på marken. Bygg-
nadshöjden ska generellt sättas i relation till gatans 
bredd. En tumregel att förhålla sig till är att måttet 
för gatans bredd inklusive förgårdsmark ska förhålla 
sig till bebyggelsens höjd 1:1, då detta ger goda för-
utsättningar för dagsljus att nå ner till gatan. Likaså 
upplevs gatan då varken för trång eller för bred. 
Vid undantagsfall är det dock tillåtet att avvika från 
tumregeln om förhållandet mellan gata och höjd på 

byggnad, där det bedöms kunna tillföra olika vär-
den eller ge platsen en unik identitet. En gata kan 
exempelvis behöva vara bredare för att kunna hysa 
trädplantering. Publika byggnader behöver ofta en 
entréplats som är en del av gaturummet, dvs allmän 
plats. Sådana platser kan fundera som mötesplatser 
och kan framhäva en viktig byggnad, t.ex. en skola, 
på ett positivt sätt. Likaså kan enstaka byggnader 
även vara högre än 4–5 våningar, exempelvis i hörn 
på vissa kvarter, för att skapa en variation i stads-
siluetten.  

För att nya områden ska få en stadsmässig karaktär 
bör huvudbyggnad placeras utmed gatan. All bebyg-
gelse bör hålla en god arkitektonisk kvalitet för att 
skapa intressanta och attraktiva livsmiljöer och ga-
turum. Om fasader förses med loftgång bör dessa 
exempelvis inte vara placerade ut mot allmän plats-
mark. För att knyta an till Hässleholms historia ses 
det som positivt att stor del av kommande bebyg-
gelse uppförs i tegel eller är försedda med element 
av tegel. En variation i fasadmaterial, kulörer och 
formspråk är dock önskvärt för att skapa en intres-
seväckande miljö. 

HÅLLBART BYGGANDE

Ny bebyggelse inom Västra centrum bör byggas håll-
bart med fokus på klimatsmarta miljölösningar för 
att skapa en energieffektiv och modern stadsdel där 
långsiktig hushållning av resurser ligger i fokus och 
som kan bli ett föredöme för kommande bebyggel-
se. Exempel på hur resurser kan nyttjas på ett håll-
bart sätt är genom att förse tak med solceller för att 
möjliggöra lokalt producerad energi för såväl el som 
värme. Så kallade passivhus kan byggas där värme-
förlusterna är minskade. Vid ny- och ombyggnation 
bör hållbara och återvunna material användas för att 
gynna en cirkulär process där material återanvänds. 
För befintlig bebyggelse kan energieffektivisering 
innebära ett kostnadseffektivt sätt att spara på resur-
ser och i förlängningen minska mängden utsläpp.

Möjlig utformning av stora kvarter som tex. kv. Alen

Möjlig utformning av 50x50 kvarter med hög täthet Möjlig utformning av 50x50 kvarter med mindre täthet

Möjlig utformning av mindre kvarter i nordöstra delen av planområdet Möjliga förtätningsformer i Bokeberg och Norden
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KULTURMILJÖ

I Västra Centrum finns delar av det riktigt gamla 
Hässleholm kvar. I samband med att järnvägen kom 
till Hässleholm och tågstationen byggdes, utveckla-
des en ”finsida” på den östra sidan om järnvägen. På 
den västra sidan har många industrier och verksam-
heter huserat, samt funnits många arbetarbostäder. I 
de norra delarna av Västra centrum finns även spår 
kvar från militärens verksamheter. Inom struktur-
planeområdet finns det flertalet byggnader som är 
utpekade i kommunens Kulturmiljöplan för Häss-
leholms stad som byggnader med särskilt väderfullt 
värde och som bör skyddas i detaljplan. Även i struk-
turplanen pekas dessa byggnader ut som viktiga att 
värna och bevara. Då Västra centrum idag består av 
en delvis splittrad bebyggelse, kan nytillskott i form 
av förtätning ge den kulturhistoriskt värdefulla be-
byggelsen ett bättre sammanhang, och i vissa fall 
därmed höja statusen på dessa byggnader och miljö-
erna runtomkring. Filfabriken kan bli en mer publik 
byggnad där exempelvis café kan bedrivas i anslut-
ning till den nya stadsdelsparken med tillhörande 
torg framför byggnanden.

Det finns idag tre byggnader som är skyddade ge-
nom skyddsbestämmelser i detaljplan: Verums-
gården, gamla elverket och disponentvillan. Vid 
framtida detaljplanearbete bedöms följande bygg-
nader behöva skyddas – Filfabriken, Västerkyrkan, 
Havremagasinet och ett lamellhus från 1940-talet 
vid tredje avenyen. För ytterligare information om 
respektive byggnad och de kulturhistoriska värdena i 
Västra centrum se kommunens Kulturmiljöplan för 
Hässleholms stad.

Korsvirkeshus vid norra station Gamla elverket

Havremagasinet Disponentvillan

Lamellhus längs Tredje avenyen Verumsgården

Filfabriken Västerkyrkan Stjärnhuset
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Infrastruktur och 
mobilitet
Med fler boende och verksamma i området ökar 
trycket på stadens trafiksystem. Fler kommer röra 
sig till och från stationen, mellan stadsdelarna och 
till de tätortsnära rekreationsområdena. Trafiknätet 
ska hantera alla trafikslag och transportera så många 
som möjligt på ett ytsnålt, effektivt, tryggt och håll-
bart sätt. Det är av stor vikt att gatustrukturen i om-
rådet är sammanhängande och tryggt för samtliga 
trafikanter. 

NYA STAMBANOR

Hässleholm är en av södra Sveriges viktigaste knut-
punkter. Vid Hässleholm C sammanstrålar järnvä-
gar från fem riktningar och just nu planeras det för 
en ny stambana, som vid ett genomförande ytterli-
gare skulle stärka Hässleholms kommuns roll som 
nav för järnvägstransporter i södra Sverige.
 
Hässleholm C ses som ett nav, en motor centralt 
placerad i staden som också gör det möjligt att nå en 
större arbetsmarknadsregion och bidrar till centru-

mutveckling och ett ökat stadsliv. För Hässleholm 
är det av stor vikt att stationen längs med de nya 
stambanorna blir en med Hässleholm C och centr-
um integrerad station. En ny station integrerad med 
nuvarande Hässleholm C och med stadens centrum 
har inte enbart en stor utvecklingspotential som 
infrastrukturnod, utan Hässleholms centrum kan 
även vidareutvecklas till en ännu bättre mötesplats. 

Inför samråd 3 och 4 i Trafikverkets lokaliseringsut-
redning för ny stambana Lund-Hässleholm genom-
förde konsultföretag Kreera en förstudie som syftade 
till att synliggöra potentialen av en centralt placerad 
station på bro med en integrerad kopplingspunkt. I 
studien beskrivs att det finns goda förutsättningar 
att bygga en ny stationsdel i västra delen av det be-
fintliga stationsområdet, anpassat för en ny stam-
bana.
 
I utredningen konstateras att Södra stambanan kor-
sas av flera infrastrukturer både gällande gator och 
järnvägar vilket innebär att ny stambana bör förläg-
gas en våning upp för att på bästa sätt ta hänsyn 
till befintlig infrastruktur och bebyggelse. Med en 
stationsentré i markplan vid Magasinsgatan som 
möter och integrerar mot stadens västra delar kan 

stationen bli en tillgång i staden. Fasaden och statio-
nen kan utformas med arkitektoniska kvaliteter och 
anpassas till den östra sidan av staden genom att två 
gångpassager över stationsområdet förbinder både 
staden och leder till befintliga plattformar.    

Föreslagen station i Kreeras förslag ligger delvis över 
och delvis intill befintliga stationen i Hässleholm. 
Eftersom stationen placeras intill befintlig station 
kan befintliga strukturer som vägar och kopplingar 
till kollektivtrafik, cykelvägar, parkeringar och cen-
trumverksamheter nyttjas på samma sätt som idag. 

Föreslagen stationsutformning består av fyra plan. 
Markplan innefattar befintliga spår innefattar be-
fintliga spår med plattformar, butiker och service. I 
och med att stationen kommer att ta en del mark-
anspråk av Magasinsgatan föreslås denna gata göras 
om till gångfartsområde. Plan 2 föreslås utgöra ett 
kommunikationsplan som binder samman den nya 
stationen med dagens planskilda passage över spår-
området. Det kan innebära ett effektivt resandeut-
byte mellan spåren på befintlig station och de nya 

spåren. I sin tur kan det även möjliggöra att koppla 
ihop staden genom att bättre och fler möjligheter 
för gång- och cykeltrafikanter att ta sig över spåren.

På plan 3 föreslås att utgöra station för nya stamba-
nan med plattformar på ömse sidor. På det översta 
planet, 4, förslås att spår för tåg till/från Kristianstad 
på Skånebanan anläggs. Det kommer att fungera 
dels som en integrerad kopplingspunkt och en sta-
tion som möjliggör byten. 

Konstruktionen av föreslagen utformning av ny sta-
tion innebär att det finns en stor valfrihet i fasadut-
formning och interiör. 

Föreslagen stationsutformning har genomförts av 
Kreera och är ett förslag till utformaning av en ny 
centralstation som tagits fram i ett tidigt skede,  
innan lokaliseringfrågan är avgjord. 

Möjlig utformning av den nya järnvägsstationen. Illustration: Kreera Möjlig utformning vid Magasinsgatan. Illustration: Kreera
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ANGÖRING TILL STATIONSOMRÅDET

Hässleholms C är förutom en viktig transportnod 
även en betydelsefull mötesplats och målpunkt i sta-
den. Därav är det är av vikt att trafiknätet är tydligt 
och effektivt för att resenärer smidigt ska kunna ta 
sig till och från stationen. Genom att möjliggöra för 
tre angöringspunkter till stationen kan det skapas 
ett jämnare och smidigare flöde till stationen. Från 
Viaduktsgatan förslås en avfart in i ett mobilitets-
hus med genomfartsled till stationsområdet, som 
sedan ansluts till Drottninggatan. För att minimera 
genomfartstrafik i staden föreslås skyltning till sta-
tionen från väg 21 som sedan leds in via Vankiva-
vägen och Drottninggatan. Från Kristianstadsvägen 
via Vankivavägen är det möjligt att ta sig till Kap-
tensgatan där av- och upphämtningsplatser finns 
längs med vägen. För att det ska vara ett trafiksäkert 
och lugnt flöde bör en del av Kaptensgatan vara en-
kelriktad. Genom att omvandla Magasinsgatan till 
gångfartsområde kan det skapas ett säkrare trafik-
flöde mellan bilar, cyklister och gångtrafikanter.

Ett mobilitetshus på ett centralt läge i centrum med 
nära anknytning till stationsområdet kan möjlig-
göra framtidens behov och främja hållbara resvanor. 
Genom att samordna olika behov är det möjligt att 
skapa ett mobilitetshus innehållande bland annat 
bil- och cykelparkering, kontor och service. Ett mo-
bilitetshus kan anpassas utefter platsens förutsätt-
ningar och behov. Sett till mobilitetshusets centralt 
föreslagna placering kan mobilitetshuset, förutom 
bil- och cykelparkering, möjliggöra för kontor, livs-
medelsbutik, paketutlämning och underlätta logis-
tiken för delningstjänster som exempelvis bilpooler.
Mobilitetshuset möjliggör en effektivare markan-
vändning där ytorna i centrum kan upplåtas till an-
dra ändamål än parkerade bilar.

Anslutning via Bryggaregatan är ett alternativ att ut-
reda för koppling mellan Viaduktsgatan och Drott-
ninggatan för angöring till stationsområdet.

FÖRÄNDRINGAR I VÄGNÄTET

Utifrån exploatering och utbyggnad av Västra centr-
um medför det ändringar av befintligt vägnät i om-
rådet. Exempelvis kommer lokalgator att utvecklas 
och föreslås innehållas flera funktioner, exempelvis 
gång- och cykelväg, plantering och grönstruktur, 
samt av- och påstigningsplatser.

Hantverkaregatan
Hantverkaregatan sträcker sig mellan Kristianstads-
vägen och Kaptensgatan och är en av de bredaste ga-
torna i centrala Hässleholm. I syfte att skapa ett att-
raktivt och trafiksäkert gaturum föreslås en ändrad 
struktur med mer vegetation samt tydlig gång- och 
cykelbana. Genom att anlägga en gång- och cykelba-
na på Hantverkaregatan möjliggörs förutsättningar 
för att ge fotgängare och cyklister större och säkrare 
prioritet i gaturummet på Hantverkaregatan. Vidare 
förslås att kollektivtrafikens befintliga busslinje dras 
om via Hantverkaregatan i stället för Magasinsga-
tan om Nya stambanor tar Magasinsgatan i anspråk. 
Allé- och trädplantering längs med båda sidor kan 
bidra till att gaturummet upplevs som smalare samt 
inbjuder till lugnare fart i området. 
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GC-stråk/Raingarden 
En del av Smedjegatan och Riddaregatan som 
sträcker sig från Viaduktgatan och norrut föreslås 
förlängas till Väpnaregatan. Gatan föreslås byggs 
om till gångfartsområde för att värna cyklister och 
fotgängare samt skapa utrymme för raingardens för 
dagvattenhantering. 
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Väpnaregatan och Götagatan
Väpnaregatan och Götagatan föreslås fortsätta vara 
huvudgator inom Norden och T4, men bör omge-
staltas till att bli urbana gator till skillnad från da-
gens landsvägskaraktär. Idag karaktäriseras framför 
allt Väpnaregatan av varierad gatubredd. Genom 
att Götagatan och Väpnaregatan erhåller enhetlig 
gatubredd på 12 meter med inslag av vegetation 
och tydlig struktur för de olika trafikslagen kan ett 
mer stadsmässigt gaturum utvecklas. Hastighetsbe-
gränsningarna bör sänkas till 30 eller, som högst, 40 
km/h för att skapa ett gaturum där olika trafikslag 
och trafikanter kan samsas på ett trafiksäkert sätt. I 
korsningen Götagatan och Väpnaregatan föreslås en 
mindre rondell för att skapa en trafiksäker korsning. 
Rondellen bör vara överkörningsbar för de lastbilar 
som ska ta sig till och från Kärråkra.
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Viaduktgatan
Viaduktgatan har ett centralt läge och innehåller 
många olika funktioner och är en viktig länk mellan 
de östra och västra delarna om järnvägen. I dagsläget 
finns det gång- och cykelbana på södra delen, men 
för att skapa god framkomlighet föreslås att Via-
duktsgatan omgestaltas med grönstruktur samt även 
en gång- och cykelbana längs med norra delen av ga-
tan. Genom att möjliggöra gång- och cykelbana på 
båda sidor av Viaduktsgatan förstärks Viaduktsga-
tan som ett viktigt cykelstråk och det skapas ett mer 
sammanhängande stråk där fotgängare och cyklister 
inte behöver korsa Viaduktsgatan.
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Kaptensgatan
Kaptensgatan sträcker sig i väst-östlig riktning och 
är en av föreslagna angöringsgator till en ny station 
för Nya stambanor från Vankivavägen. På Kaptens-
gatan kommer flera trafikslag att samsas såsom buss, 
bil, cykel och gång. För att det ska upplevas som 
en trygg och säker miljö är det av stor vikt att ga-
tustrukturen är enhetlig. Funktionerna behöver öka 
framkomligheten samt göras så yteffektiva som möj-
ligt för att undvika en rörig trafiksituation.

Kolgatan/Smedjegatan/Riddaregatan
I syfte att skapa en god stadsmiljö är det av vikt att 
gaturummens gestaltning och funktion stämmer 
överens med gatan och områdets karaktär. I syfte 
att stärka fotgängare och cyklister som det priorite-
rade trafikslaget finns det behov av att minska anta-
let konflikter mellan gående, cyklister och bilister. 
Det föreslås att kvartersgatorna omgestaltas för att 
möjliggöra god framkomlighet för samtliga trafik-
slag samt gatuparkering med inslag av vegetation i 
gaturummet för att skapa en attraktiv stadsmiljö.
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Magasinsgatan
Magasinsgatan sträcker sig från Drottninggatan till 
Tredje avenyn. Magasinsgatans framtida gatubredd 
och funktion är osäker med tanke på placering av ny 
station i samband med utbyggnad av ny stambana. 
Magasinsgatans funktion är viktig och det föreslås 
att gatan byggs om till gångfartsområde för att värna 
fotgängare, om en ny station förläggs utmed gatan. Finjagatan och Pilgatan

En ny cirkulationsplats placeras i korsningen mel-
lan Vankivavägen och Finjagatan. Från Finjagatan i 
västergående riktning mot Vankivavägen föreslås en 
utfart mot ciruklationsplatsen. Det föreslås även en 
utfart från Pilgatan till Vankivavägen för att minska 
rundkörning i området.

PARKERING

Det stora antalet tillkommande bostäder som pla-
neras i Västra Centrum innebär att även att ett stort 
antal parkeringsplatser kommer behöva anordnas 
för att tillgodose parkeringsbehovet för såväl boende 
som resenärer till centralstationen. Större parkerings-
anläggningar för både bilar och cyklar bör anläggas 
i strategiska lägen runt centrum i både Norden och 
Bokeberg. Parkeringsanläggningarna kan med för-
del integreras med annan verksamhet eller bostäder i 
så kallade multihus, där parkeringar kan samutnytt-
jas för publika verksamheter, resenärer och boende 
i närområdet. Ett sådant mobilitetshus föreslås i di-
rekt anslutning till centralstationen. Mobilitetshuset 
skulle kunna ersätta ett stort antal markförlagda par-
keringsplatser som finns idag och därigenom ge plats 
åt fler bostäder eller gröna ytor. För att generera en 
attraktiv stadsmiljö och hållbart resande föreslås att 
parkeringsanläggningarna placeras strategiskt inom 
300–400 meter från bostäder och kontor, vilket i sin 
tur minskar biltrafiken i områdena. Även i Norden 
föreslås en yta längs med järnvägen där parkeringar 
kan integreras i samma byggnad som handel, centr-
um- och kontorsändamål.  

Strukturplaneområdets centrala läge innebär goda 
förutsättningar för hållbart resande där bil inte krävs 
för varje resa som ska göras. Vid kommande detalj-
planeprocesser bör därmed flexibla parkeringstal 
utredas. Flexibla parkeringstal innebär att enskilda 
bedömningar av antalet parkeringsplatser som är 
lämpliga görs inom respektive projekt. Genom för-
ståelse för vad som ska byggas och hur projektet 
hänger samman med omkringliggande bebyggelse 
och infrastruktur finns det möjligheter att anpassa 
behovet av parkeringsplatser. Detta kan resultera i 
bättre anpassade parkeringstal och enbart de bilpar-
keringar som behövs anläggs.

Genom att använda sig av flexibla parkeringstal skul-
le antalet parkeringsplatser kunna minskas, men det 
bör kompletteras med andra mobilitetsåtgärder. För 
Västra Centrum kan det innebära att kommunen 
i kommande detaljplaner avsätter ytor på kvarters-
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KOLLEKTIVTRAFIK

Närheten till centralstationen innebär goda möj-
ligheter för de boende i Västra centrum att färdas 
med kollektivtrafik, både regionalt och interregio-
nalt. Stationen till den nya stambanan kommer även 
innebära goda möjligheter för snabba resor upp till 
Stockholm i framtiden.  

Ersättningstrafik vid inställda tåg kommer fort-
sättningsvis stanna vid norra stationsområdet, men 
tydligare ytor bör avsättas för var busstrafiken ska 

mark för bil- och cykelpooler, att cykelparkeringar 
placeras i strategiska lägen och i närheten av bostä-
der, och att ytorna för cykelparkeringen är tillräck-
ligt stora för att även lådcyklar ska kunna parkeras. 
Om tillgången till kollektivtrafik, bilpooler, cykel-
parkeringar och andra mobilitetsåtgärder är så pass 
goda kan det uppväga om antalet parkeringsplatser 
är färre än vad normalt finns i staden.

Flexibla parkeringstal kan även innebära att bygg-
kostnader, och därmed hyror, kan hållas nere då 
besparingar kan göras när parkeringar inte måste 
anläggas. Om tillgången till andra sätt att förflytta 
sig förbättras behöver inte byggherren etablera lika 
många parkeringsplatser. Det innebär mer plats åt 
grönska och lummiga miljöer på både innergårdar 
och gator. Om flertalet bostadsprojekt byggs sam-
tidigt skulle det även innebära goda möjligheter för 
byggherrar att anlägga parkeringsplatser tillsam-
mans. 

Exempel på fysiska mobilitetsåtgärder, som kan 
regleras i detaljplan, kan vara samutnyttjande av 
p-platser, väl utformade cykelparkeringar, utpekad 
kvartersmark för bilparkering. Det är av stor vikt 

att dialog och samverkan mellan förvaltningarna på 
kommunen och byggherren sker i tidigt stadie och 
kontinuerligt för att skapa så goda möjligheter som 
möjligt för mobilitetsåtgärder. 

Det finns även mobilitetsåtgärder som inte kan reg-
leras i detaljplan, men som är frivilligt av byggherren 
att genomföra för att ytterligare sänka parkeringsta-
let. Det innebär i så fall att Hässleholms kommun 
och byggherren ingår avtal om mobilitetsåtgärder.  
Exempel på icke-fysiska åtgärder kan vara bil- och 
cykelpool, rabatterade kollektivtrafikkort och cykel-
faciliteter för verkstad och service. 

För att mobilitetsåtgärder säkerställs på längre sikt 
är det av vikt att de är kopplade till fastigheten. Åt-
gärder så som cykelfaciliteter för verkstad och ser-
vice är möjligt att säkerställa genom bygglov. För att 
icke-fysiska åtgärder så som bil- och cykelpool som 
inte är kopplade till fastigheten ska säkerställas på 
lång sikt krävs det avtal mellan fastighetsägare och 
de som tillhandahåller mobilitetsåtgärder. 

stanna för att undvika störningar på Drottninggatan 
och Magasinsgatan. 

Stadsbuss 2, som idag trafikerar sträckan Gäddas-
torp-Hässleholm C-Röinge, har två hållplatser inom 
Bokeberg. På grund av att Magasinsgatan föreslås bli 
gångfartsområde föreslås en omdragning av stads-
buss 2, se kartan ovan. 

En omdragning av busstrafiken kommer behöva ut-
redas tillsammans med Skånetrafiken. 

Inspirationsbild från mobilitetshuset Flustret i Vallastaden. Bildkälla: Sankt Kors.

Illustration: Varje röd cirkel visar ett område på 400 meter från 
närmsta planerade p-hus. 

Förslag på omdragning av stadsbuss 2
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GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

För att uppmuntra till resor via gång och med cykel 
är det av stor vikt att ha attraktiva gång- och cykel-
vägar som är tillgängliga och gena. Ett huvudstråk 
för gång och cykel föreslås anläggas från Drottning-
gatan, upp till Filfabriken via Smedjegatan, och vi-
dare mot Havremagasinet och Norra Kringelvägen i 
sin förlängning. Huvudstråket ska förses med grön-
ska för att skapa ett tilltalande grönt stråk. Cykel-
vägarna utmed Kristianstadvägen och Viaduktgatan 
bör likaså utvecklas till tydliga huvudstråk för snabb 
och smidig framfart. Gång- och cykelvägen längs 
med Viaduktgatan föreslås därmed flyttas till den 
norra sidan av vägen för att skapa ett sammanhäng-
ande stråk där korsning av Viaduktsgatan inte krävs. 
Inom Bokeberg förslås även Hantverkaregatan och 
Magasinsgatan utvecklas till huvudstråk där fot-
gängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter 
har visst företräde. 

För att koppla samman centrala Hässleholm med 
Bokeberg föreslås tre kopplingar över/under järnvä-
gen för fotgängare och cyklister. I norra Bokeberg 
kommer den befintliga gångtunneln under järnvä-
gen fortsätta nyttjas. Likaså kommer det finnas en 
ingång till höghastighetsstationen som, likt idag, går 
att ta sig in genom för att sedan gå över stationen 
och ut på Järnvägsgatan. Längre söder ut föreslås en 
gång- och cykelbro som sträcker sig över järnvägs-
spåren och landar vid Andra Avenyen och kultur-
huset. 

Ett befintligt problem som genomsyrar gång- och 
cykelvägnätet är barriäreffekter som sänker upplevel-
sen och viljan till att färdas hållbart. Kristianstadvä-
gen och Vankivavägen är exempel på två vägar som 
bidrar till ökad tillgänglighet för biltrafikanter, men 
som innebär en barriär för fotgängare och cykeltrafi-
kanter. För att minska barriäreffekter finns vissa pri-
oriterade korsningar där förbättrade överfarter bör 
anläggas för att cyklister/gående ska få genare färd-
vägar, exempelvis över Vankivavägen vid T4-ron-
dellen, i korsningarna Viaduktgatan/Smedjegatan/
Verkstadsgatan och Drottninggatan/Verkstadsgatan 

där en förlängning av Verkstadsgatan ska ske. Även 
vid den nya GC-vägen som kommer att sträcka sig 
över Väpnaregatan i området Norden krävs en ut-
redning kring hur korsningen ska utformas för en 
gen och trafiksäker överfar.

Gång- och cykelväg med grönska och fördröjningsytor i Malmö

Gång- och cykelväg i ett bostadskvarter i Malmö
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Grön- och blåstruktur

Förtätning av en stad ställer krav på gröna miljöer 
med möjlighet till utevistelse och rekreation. Detta 
kan ske både genom anläggandet av bland annat 
nya park- och naturområden men även genom att 
utveckla befintliga grönområdet och höja dess kva-
liteter. Träd och planteringar på gator, torg, husfa-
sader och tak, planterbara bjälklag och pocketparks 
(miniparker) är faktorer som kan bidra till en grö-
nare stad. Vid kommande detaljplanearbetet bör 
planbestämmelser om högsta andel hårdgjord yta 
införas för att skapa goda förutsättningar för gröna 
boendemiljöer. Att även planera för utvecklandet av 
ekosystemtjänster är en viktig aspekt.

NY STADSDELSPARK

I Västra centrum föreslås en ny stadsdelspark  an-
läggs centralt i Norden/T4. Del av området som 
föreslås bli en ny stadsdelspark består idag av ett 
mindre skogsområde med igenvuxen sly och träd, 
och är inte tillgängligt som ett vistelse- eller re-
kreationsområde. Den nya stadsdelsparken föreslås 
förses med blandad vegetation och grönska, sitt-
platser och gångstråk. Parken ska vara en kvalitativ 
plats för avkoppling och rekreation, men även för 
lek och utforskning, placerad i mitten av Norden 
och T4 för att vara lättillgänglig för framtida invå-
nare. Parken omgärdas av bostäder för att öka den 
upplevda tryggheten och blir på så vis en naturlig 
mötesplats med liv och rörelse. I öster bildas en in-
bjudande entré mot parken i anslutning till ett torg 
framför Filfabriken, där en mer allmän verksamhet 
kan bedrivas. Parken knyter samman Verumsgården 
med Filfabriken och gör dem på ett tydligare sätt en 
del av staden. Del av befintlig grönska sparas för att 
nyttja existerande resurser och bidra med variation 
och biologisk mångfald, men även ny vegetation 
planteras för att skapa en artrik park. Det ska finnas 
en kombination av vegetation och öppna gräsytor, 
för att möjliggöra ytor att vistas på. En dagvattenlös-
ning planeras i östra delen av parken som vid behov 

kommer kunna översvämmas. Vid kraftiga skyfall 
kommer ytan bli ett inbjudande och gestaltande till-
skott i parken som samtidigt även gynna livsmiljöer 
för djur- och växtliv.

NYKÖPINGSPARKEN OCH BOKEBERGSGÅRDEN

Nyköpingsparken och Bokebergsgården ligger i 
Bokeberg. Nyköpingsparken är ett mindre park-
område, bland annat försett med ett utegym, och 
präglas även i viss mån av ett rikt växtliv med flera 
fina träddungar, samt möjligheter till såväl sol som 
skugga. Även Bokebergsgården utmärks av artrike-
dom men med något mer uppvuxen natur, platsen 
är rofylld och lättframkomlig. Utifrån gällande de-
taljplan för Lille Mats 2 m.fl. (antagen 2019) där 
Bokebergsgården ingår föreslås parkområdet om-
gestaltas för att skapa en social mötesplats mellan 
olika generationer i kombination med ekologisk och 
funktionell design kring vegetation och dagvatten-
hantering. Parken är belägen i en lågpunkt och före-
slås därför att utformas med material och växtlighe-
ter som tål att översvämmas. Genom ny utformning 
förstärks växtlivet och den biologiska mångfalden, 
men även upplevelsen av parken som bedöms kunna 
bli en lugn oas i Bokeberg. 

Nyköpingsparken utvecklas främst till en mötesplats 
och ett torg framför stationen. Ytan har även möjlig-
het till utveckling där växtligheten kan utökas för att 
stärka artrikedomen.

KUNGSTORGET

Kungstorget är idag en gräsbevuxen, öppen plats 
med möjlighet till lek och umgänge. Parken omgär-
das dock av vägar i samtliga riktningar och är ut-
satt för visst buller. Kungstorgets läge innebär goda 
möjligheter till att skapa en attraktiv mötespunkt, 
men vissa åtgärder krävs. Genom att bland annat 
sätta upp någon form av staket runt lekplatsen kan 
platsen upplevas som tryggare att vistas på med barn 
i sällskap. Ytterligare vegetation, exempelvis buskar 
längs med parken, skulle även kunna bidra med in-
ramning av parken samt avgränsa buller i viss mån 
och därmed stärka platsens rofylldhet.

Artrikedom i Årstidernas park, Umeå. Bildkälla: moramast

Grönska och vatten i Lyon

Skärholmens perennerpark. Bildkälla: Hedeblads trädgård Illustrationsförslag till utvecklingen av Bokebergsgården. Illustration: Sigma Civil
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GRÖNSTRÅK

I nord-sydlig riktning planeras ett sammanhäng-
ande grönstråk som sträcka sig hela vägen från Kris-
tianstadvägen i söder, till Havremagasinet i norr, via 
bland annat Hantverkaregatan, Verkstadsgatan och 
Smedjegatan. Grönstråket kommer binda samman 
befintliga och nya parkområden, samt kombineras 
med gång- och cykelväg och förses med träd, plante-
ringar och längs vissa sträckor rain gardens. Genom 
att kombinera grönstråket med gång- och cykelvä-
gar kan stadsmiljöns attraktivitet höjas på samma 
gång som ett nätverk tillskapas där stadens invånare 
kan röra sig i vilket höjer kvaliteten och upplevelsen 
av gång- och cykelvägnätet. Grönstråket kommer 
även att sträcka sig utmed flertalet viktiga byggna-
der ur ett kulturmiljöperspektiv. Kulturmiljön tillför 
ett intresseväckande element längs med stråken och 
höjer på samma gång statusen på de kulturhistoriska 
byggnaderna när dessa tillgängliggörs. 

Ett sammanhängande grönstråk innebär även möj-
ligheten att utveckla och bevara ekosystemtjänster, 
mikroklimatet kan förbättras och spridningskorri-
dorer för växt- och djurliv gynnas. Genom att an-
lägga rain gardens kan även dagvatten infiltreras och 
fördröjas, den biologiska mångfalden gynnas och 
attraktiva miljöer skapas. 

Grön innergård i Malmö som bidrar med ekosystemtjänster

Befintliga grönstråk, exempelvis längs med Van-
kivavägen och Drottninggatan, har även goda för-
utsättningar för att utvecklas. För Vankivavägen 
hade plantering eller en vattenspegel i anslutning till 
gång- och cykelvägen varit fördelaktigt för ett mer 
attraktivt gaturum. Likaså hade träd och grönska 
kunnat bidra med en känsla av att den breda Van-
kivavägen upplevs som något smalare. 

Utveckling av grönstråken inom Västra Centrum 
innebär även stärkta gröna kopplingar till andra 
delar av staden, framför allt i sin norra förlängning 
genom T4-områden på väster sida om Vankivavägen 
och vidare till Åhusfältet, samt söderut mot Hässle-
holmsgården. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster kan beskrivas som ekosystemets 
funktioner som förbättrar eller upprätthåller god 
livsmiljö och välmående för människan. De tjänster 
som naturen kan ge oss kan vara mat och energi, men 
även rening av vatten, koldioxidbindning, hälsa, och 
biologisk mångfald. Vid förtätning i stadsmiljö och 
kollektivnära lägen är det av stor vikt att identifiera 
vilka ekosystemtjänster som finns och hur dessa ska 
tas till varas och utvecklas för att säkerställa att vär-
dena inte byggs bort. 
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DAGVATTEN- OCH SKYFALLSHANTERING

Sigma Civil (2021) har tagit fram en dagvattenut-
redning för strukturplaneområdet som hanterar 
dagvattenflöden före och efter exploatering samt 
framtagning av förslag på hantering av dagvatten 
och skyfall. Nedan följer delar av utredningen. 

Lågpunkter
Analysen visar att det i den centrala delen av områ-
det, strax norr om Kaptensgatan, finns en större låg-
punkt och att en djupare lågpunkt finns där Kristi-
anstad vägen korsar järnvägen. En djupare lågpunkt 
finns även där Markarydsbanan går på bro över 
Norra Kringelvägen.

Analys av befintlig bebyggelse
En robust skyfallshantering skapas i första hand ge-
nom höjdsätning av golv, gator och grönytor. För 
befintlig bebyggelse kan därför skyfallshanteringen 
vara en stor utmaning eftersom höjdsättningen re-
dan är bestämd. Det kan inom befintliga områden 
även saknas utrymme, lämpliga ytor och avrinnings-
stråk för att hantera skyfall. 

Förslag dagvattenledning
Dagvatten föreslås avledas till befintligt ledningsnät. 
I samband med förtätning av bebyggelsen kommer 
nya dagvattensystem att ansluta till befintligt dag-
vattenledningsnät.

Skyfall från område D (Norden) föreslås ledas dels 
via befintlig dagvattenledning i Kaptensgatan, dels 
via befintlig ledning under järnvägen till befintligt 
dagvattenledningsnät öster om järnvägen. Genom 
att avleda dagvatten österut avlastas dagvattenled-
ningsnätet i Kaptensgatan. 

Hantering extrema skyfall
Vid extrema regntillfällen, så som vid ett 100-års 
regn, kommer dagvattenledningarnas kapacitet att 
överskridas. Dagvattnet kommer då istället att av-
rinna på marken och samlas på markytan i lågt be-
lägna områden. 

Analys av befintlig bebyggelse
För område D, Norden, avleds skyfallet genom yt-
liga avledningsstråk till järnvägen. För område E, 
centrala Bokeberg, innebär järnvägen en barriär för 
skyfallet. 

En robust skyfallshantering skapas i första hand ge-
nom höjdsättning av golv, gator och grönytor. För 
befintlig bebyggelse kan därför skyfallshanteringen 
vara en stor utmaning eftersom höjdsättningen re-
dan är bestämd. Det kan inom befintliga områden 
även saknas utrymme, lämpliga ytor och avrinnings-
stråk för att hantera skyfall. 

Analys av planerad bebyggelse
I den centrala delen av området planeras bebyggelse 
inom större lågpunkter. Inom dessa områden måste 
stor hänsyn tas till skyfall. Även tillfartsvägar så som 
Drottninggatan, Vankivavägen och Hovdalavägen 
riskerar att översvämmas vid skyfall vilket kan inne-
bära svårigheter att utrymma byggnader. 

Planerade grönområden ligger högt i förhållanden 
till bebyggelse vilket gör att de är mindre använd-
bara för att användas som översvämningsytor. För 
att hantera skyfall är höjdsättning av byggnader, ga-
tor och grönytor mycket viktiga. Nya byggnader bör 
placeras högre än grönytor och befintliga gator.
 
Ytliga avdelningsstråk
Tillsammans med höjdsättningen är ytliga avrin-
ningsstråk mycket viktiga för en robust skyfallshan-
tering. För att skapa ytliga avrinningsstråk föreslås 
att befintlig gata sänks på flertal stället. 

För stora delar av Norden leder de ytliga avlednings-
stråken ett skyfall mot järnvägen vilket kan innebära 
en viss risk för störning på tågtrafiken.
 
Ett alternativ för att skapa ett avledningsstråk åt 
norr, åt väster eller åt söder, så att ett skyfall kan av-
ledas på markytan har förkastats. Detta bedöms inte 
möjligt på grund av befintlig bebyggelse. Järnvägen 
bidrar även till att det inte bedöms som lämpligt 
med avledningsstråk åt väster. 

Skyfallskartering vid 100 års regn, Sigma Civil
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Bokeberg är ett instängt område då järnvägen funge-
rar som en barriär för avrinnande vatten. Allt vatten 
från området behöver därför ledas bort med brunnar 
och ledningar. 

Förslag på översvämningsytor inom Norden och 
delar av Bokeberg
För Norden föreslås nya multifunktionella ytor för 
att skydda befintlig bebyggelse, ny bebyggelse och 
järnväg vid skyfall. För att kunna hålla ett 100-års 
regn behöver ytorna tillsammans kunna magasinera 
cirka 4700 m2. 

De multifunktionella ytorna föreslås dimensioneras 
för 26 mm per kvadratmeter, vilket innebär en för-
dröjning av ett 100-års regn. 

 - Rinnsträcka max 700 meter och hastighet  
 0,5 m/s
 -Skyfall med återkomsttid 100 år, varaktig 
 het 20 minuter och klimatfaktor 1,3=50  
 mm
 - Ledningsnät med återkomsttid 10 år, var 
 aktighet 20 minuter och klimatfaktor 1,3 =  
 24 mm
 - Fördröjning = 50 mm – 24 mm = 26 mm  
 per kvadratmeter

Ett nytt avrinningsstråk föreslås söderut till gång-
tunneln under Viaduktvägen. Även gångtunneln 
kan då fungera som översvämningsyta. 

För Bokeberg föreslås en ny översvämningsyta. För 
att kunna hålla ett 100-års regn behöver ytan kunna 
magasinera cirka 6600 m3. 

För området föreslås att ett nytt avledningsstråk ska-
pas till gångtunneln vid Magasinsgatan. Genom att 
sänka Drottninggatan och Magasinsgatan kan även 
gångtunneln användas som en övresvämningsyta. 

Förslag dagvattenavledning
Dagvatten föreslås avledas till befintligt ledningsnät.
I samband med förtätning av bebyggelsen kommer 
nya dagvattensystem att ansluta till befintligt dag-

vattenledningsnät. För de tillkommande dagvat-
tensystemen bör funktionskrav vara samma som för 
nya ledningar. Med föreslagna fördröjningsåtgärder 
minskar flödet till befintligt dagvattensystem. 

Skyfall från Norden föreslås ledas dels via befintlig 
dagvattenledning i Kaptensgatan, dels via befintlig 
ledning under järnvägen till dagvattenledningsnät 
öster om järnvägen. Genom att avleda dagvatten 
även österut avlastas dagvattenledningsnätet i  
Kaptensgatan. 

Fördröjning och rening av dagvatten, normala 
regn
När ytor hårdgörs i samband med exploateringen 
ökar dagvattenavrinngen från området vilket kan 
innebära risker för översvämningar nedströms om 
inga åtgärder vidtas. Även mängden föroreningar 
och föroreningshalter i dagvattnet ökar när man ex-
ploaterar ett område. 

Förslag på krav på fördröjning av dagvatten på 
kvartersmark
Dagvatten behöver fördröjas för att minska belast-
ningen på befintligt ledningssystem. Kravet på för-
dröjning avser nybyggnation eller större ombyggna-
tion. 

Krav fördröjning dagvatten på kvartersmark
Kravet på fördröjning på tomtmark föreslås vara 18 
mm kvadratmeter reducerad area, vilket motsvarar 
magasineringen av ett 10-års regn under varaktig-
heten 10 minuter och med en klimatfaktor på 1,3. 
Förslag på krav på fördröjning på allmän platsmark
För krav på rening av dagvatten har PM Renings-
krav för dagvatten (Miljöförvaltningen i Göteborg, 
2017-03-02) använts. Enligt detta reningskrav räk-
nas parkeringsplats, flerfamiljshusområde, kontors-
område och centrumområde som medelbelastade 
ytor vad gäller de avvattnade ytornas förorenings-
belastning. 

För denna utredning har Almaån bedömts vara en 
känslig recipient på grund av morfologiska fördröj-
ningar och problem med övergödning.

Utredning dagvattenhandtering, Sigma Civil

Raingardens på kvartersmark, bestoflandscaping.com llustration av raingardens längs gång- och cykelbana i Nasta, Örebro. 
Källa: Örebro kommun.
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Finjasjön har bedömts vara en mycket känslig reci-
pient på grund av flödesregleringar, morfologiska 
förändringar och problem med övergödning.
 
Utifrån planerad exploatering bedöms dagvattnet 
från området kräva enklare rening. Enklare rening 
an uppnås genom till exempel torra dammar, över-
silning och gräsdike, brunnsfilter och väl dimensio-
nerade sandfång och driftmöjligheter.  

Förslag på åtgärder för rening av dagvatten
Behovet av rena dagvatten för området bedöms ge-
nerellt som lågt. Dagvattnet från området leds till 
flera befintliga dagvattendammar vilka har en myck-
et renande effekt på dagvatten. Dagvatten frå västra 
delarna av T4 (område B och C) leds idag orenat till 
recipienten men en dagvattendamm planeras byggas 
i närheten av recipienten. 

Förslag på åtgärder för fördröjning av dagvatten
Dagvatten från bebyggelse föreslås fördröjas enligt:
 • Dagvatten från kvartersmark föreslås för- 
 dröjas på tomtmark med 18 mm per kva 
 dratmeter reducerad area.
 • Dagvatten från nya gator föreslås för- 
 dröjas på allmän platsmark med 18 mm per  
 kvadratmeter reducerad area.

Dagvatten kan fördröjas på kvartersmark med till 
exempel raingardens, svackdiken eller kassettmaga-
sin. Även på allmän platsmark kan raingardens vara 
en åtgärd för att fördröja dagvatten. 

Förslag på åtgärder för att avlasta befintligt dag-
vattennät
För att avlasta befintligt dagvattenledningssystem 
kan en större kanal öppnas upp mellan körbanor i 
Vankivavägen. Åtgärden kräver omläggning av be-
fintliga ledningar. 

Beskrivning av dagvattenåtgärder, normala regn
För att använda dagvattnet som en resurs och för att 
få en trevlig stadsmiljö kan nya torg och trafikstråk 
förses med nedsänkta grönytor, så kallade raingar-

dens. Raingardens har en god renande förmåga på 
dagvatten och en viss fördröjande effekt på dag-
vatten.
 
Beskrivning av föreslagna åtgärder vid extrema 
skyfall
Multifunktionella ytor är områden med flera funk-
tioner, det kan exempelvis vara en fotbollsplan, par-
kering eller park som vid skyfall kan översvämmas. 
Ett nedsänkt torg kan utformas framför stationen i 
Västra Centrum för att vara estetiskt tilltagande vid 
torrvärder, vardagsregn eller skyfall. 

Multifunktionell yta i Hammar, Kristianstad

Utredning Skyfallshantering, Sigma Civil
Fördröjningsytor på allmän plats i Bo01, Malmö

Fördröjningsytor på kvartersmark i Augustenborg, Malmö Nedsäknt torg för möten, lek, spel och fördröjning vid kraftig regn Höjdsättning av nya byggnader
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Verksamheter, service 
och sociala värden
I Västra Centrum planeras ett stort antal bostäder, 
vilket även kommer innebära behov av service och 
verksamheter i bostadsnära lägen för att skapa en 
levande stadsdel. Det kommer finnas behov av allt 
från gym, frisörer, blomsterbutiker, caféer och res-
tauranger, föreningslokaler och olika mötespunkter 
för ungdomar och/eller äldre i stadsdelen. Kom-
mande verksamheter och centrumfunktioner bör 
möjliggöras i strategiska lägen, exempelvis längs med 
viktiga stråk som Viaduktgatan, eller i anslutning till 
den nya stadsdelsparkens entré. Ett ytterligare stra-
tegiskt läge för kommande butiker/verksamheter 
är längs med huvudstråket för gång- och cykeltra-
fikanter som sträcker sig från Drottninggatan upp 
till Filfabriken och vidare norrut mot Havremaga-
sinet. Verksamheter ska med fördel placeras i bot-
tenvåningar för att bidra till en blandstad och för att 
aktivera gatorna utanför. Attraktiva bottenvåningar 
mot allmänna platser, så som gång- och cykelvägar, 
är även positivt ur trygghetsaspekter.

I anslutning till centralstationen föreslås tre kvarter 
där kontor, handel, centrumändamål och parkering 
kan uppföras. De stationsnära läget innebär goda 
förutsättningar för hotell, konferens- och kontors-
lokaler som skulle bidra med verksamheter och ser-
vice som kan stärka staden som järnvägsknutpunkt. 
I den nya stationsbyggnaden kommer möjligheten 
finnas för flertalet verksamheter att öppna i ett stra-
tegiskt läge med mycket människor och resenärer i 
omlopp. 

Vid kommande detaljplaner bör centrumändamål 
därmed ingå i så stor utsträckning som möjligt, där 
planbestämmelser utformas så förutsättningar finns 
för tillräcklig våningshöjd i bottenplan, att ända-
målsenlig ventilation är förberedd och så skyltmöj-
lighet finns. Att förbereda för centrumverksamhet i 
bottenvåningar innebär på kort sikt merkostnader 
för byggherrar, men detta måste ses i ett längre per-

spektiv då dessa lokaler kan bidra till den sociala 
hållbarheten och en levande stadsdel. Till centrum-
funktioner hör inte endast handel och service, utan 
kan även möjliggöra för samlingslokaler boende, 
gym, föreningslokaler eller andra typer av träffpunk-
ter för ungdomar och/eller äldre med mera. 

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Utvecklingen av Västra centrum, och särskilt områ-
det Norden, kommer innebära en ökning av barn i 
skolålder. Vid full utbyggnad enligt strukturplanen 
bedöms ett behov på cirka 150 förskoleplatser och 
500 grundskoleplatser uppstå. För att möta detta 
behov föreslås grundskola och förskola lokaliseras 
till den norra delen av Norden. Närheten till andra 
skolor, på andra sidan Vankivavägen, kan innebära 
positiva samordningsfördelar. Att tillräckligt stora 
ytor för förskolegårdar och skolgårdar reserveras är 
viktigt, och Boverkets målsättning om att förskole-
gårdar ska erbjuda minst 40 m2 friyta per barn och 
för grundskolebarn minst 30 m2 ska i allra högsta 
grad eftersträvas i Västra Centrum. Den samman-
lagda friytan vid en förskola eller skola bör inte un-
derstiga 3000 m2. Måtten exkluderar ytor för bygg-
nader, parkering, angöring och liknande. Utemiljön 
bedöms som viktig för barnens utveckling och för 
trånga gårdar begränsar möjligheten att rymma alla 
önskvärda funktioner och riskerar även hårdare sli-
tage. God kvalitet på förskole- och skolgårdar bidrar 
till att göra området ännu mer attraktivt för barn-
familjer.

BARNPERSPEKTIV

Barnen har en självklar plats i Västra centrum där 
de ska ges möjlighet att leka och utvecklas på ett 
säkert sätt. Kring bostadskvarteren bör gatorna vara 
smala för att uppmuntra till en låg hastighet för den 
som färdas med bil. Genom låga hastigheter kan ga-
turummet utvecklas till att bli ett mer tryggt och 
levande rum för barn att vistas i. 

Bostadsgårdarna bör utformas till livfulla och gröna 
gårdar där barn kan leka i direkt anslutning till bosta-

den. I den nya stadsdelsparken kan delar av parken 
gestaltas med fokus på att upplevas som spännande 
och inbjudande för barn att leka och upptäcka. Ute-
vistelse i gröna miljöer ses stimulera barns lek och 
bidra till bättre motorik, varför det är viktigt att ha 
ett barnperspektiv vid utformning av utemiljöer. 

TRYGGHET

En viktig aspekt för utvecklingen av Västra centrum 
är att höja den upplevda tryggheten. Främst kvinnor 
upplever att de är otrygga och avstår i flera fall från 
att vistas i delar av stadens offentliga rum. För att 
Västra centrum ska upplevas som en trygg stadsdel 
att såväl bo som vistas i är det viktigt att se över vissa 
åtgärder. God belysning, aktiva bottenvåningar med 
fönster och dörrar riktade mot gång- och cykelvä-
gar, och attraktiva offentliga miljöer och gaturum är 
några faktorer som kan bidra till fler människor i rö-
relse och som därmed kan generera en ökad upplevd 
trygghet. I parker och grönområden är det viktigt 
att undvika skymda gömslen och att hitta en balans 
mellan vegetation och öppna ytor. Stadsdelsparken i 
Norden/T4 ska ramas in av bostäder för att bidra till 
en ökad social närvaro. Att bygga en funktionsblan-
dad stadsdel innebär också att området nyttjas jäm-
nare under dygnet vilket kan gynna den upplevda 
tryggheten. 

Till trygghet hör även att det känns säkert att vistas 
och färdas på stadens gator. Oskyddade trafikanter 
är i högre grad utsatta i trafiken, varför det är viktigt 
att gaturummen anpassas efter fotgängares och cy-
klisters behov för att säkerställa en säker framkom-
lighet. Västra Centrum har ett så pass centrumnära 
läge att de korta bilresorna bör kunna undvikas och 
på så vis ge mer plats åt fotgängare och cyklister 
samt tillgänglighetsanpassning. Sänkta hastigheter i 
stadsdelen innebär också en förhöjd säkerhet för de 
oskyddade trafikanterna.  

Skola i Hyllie, Malmö

Exempel på skolgård med grönska. Foto: Lunds kommun

Exempel på hur belysning kan öka den upplevda trygghetem.  
Foto: Helsingsborgs stad
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ETAPPINDELNING
En etappindelning har tagits fram för utbyggnad av 
Västra centrum där utbyggnaden av nya stambanan 
är en viktig utgångspunkt som kan påverka vilka de-
lar av som kommer vara möjliga att bebygga samt 
när. 

Etappindelningen är indelas i tre etapper där etapp 1 
har en tidshorisont på 1-5 år, etapp 2 bedöms kunna 
byggas ut inom 5-10 år och etapp 3 kan ske på läng-
re sikt, 10-20 år. 

Etapp 1 omfattar delar av T4, hela Norden och de-
lar av Bokeberg. I etapp 1 tas nya detaljplaner fram, 
främst för bostadsändamål, och utbyggnaden av den 
nya stadsdelsparken prioriteras för att vara färdig att 
nyttjas när nya boenden flyttar in. I etapp 1 ingår 
även förtätning inom redan befintliga detaljplaner 
med kvarvarande byggrätter, främst inom Bokeberg. 
Planerad skola och förskola kommer att detaljplane-
läggas och byggas ut i första etappen. En ombygg-
nation av Götagatan och Väpnaregatan prioriteras 
även, och Hantverkaregatan omgestaltas för att sä-
kerställa gång- och cykelvägnätet från Kristianstad-
vägen och norrut till Viaduktgatan. Utöver den nya 
stadsdelsparken kommer Bokebergsparken även att 
utvecklas inom de första fem åren. Även aktivitets-
stråket mot stationsområdet bedöms viktigt att ut-
vecklas i ett tidigt skede. 

Etapp 2 omfattar delar av Norden, Bokeberg och 
Fredentorp och är starkt beroende av lokaliserings-
alternativet och projekteringen av den nya stamba-
nan. I etapp 2 planeras utbyggnad av funktioner 
och infrastruktur kopplade till den nya stambanan 
och tillhörande stationsutbyggnad, exempelvis mo-
bilitetshus och nya angöringskopplingar till sta-
tionsområdet, samt torget framför stationen. Likaså 
ingår bebyggelse längs med järnvägen och Marka-
rydsbanan för såväl bostadsändamål som kontor och 
centrumverksamheter. På grund av det idag inte är 
säkert hur utformningen av nya stambanor kom-
mer att se ut är det svårt att specificera exakt hur 
utbyggnad av andra etappen kommer att se ut. Ut-
byggnad inom andra etappen är även beroende av 
utredningar kopplade till den nya stambanan, som 

buller-, vibrations-, och riskutredning. 

I etapp 2 ingår även förtätning inom Bokeberg, 
samt omgestaltning av Kaptensgatan och delar av 
Brunnsgatan. Åtgärder i centrala och östra delen av 
Bokeberg bedöms vara genomförbara oavsett utfall 
i lokaliseringsutredningen till projektet Nya stam-
banor. 

Utveckling på längre sikt. I denna etapp ingår nor-
ra delarna av T4 och stora delar av Fredentorp. På 
längre sikt bedöms som möjligt att utveckla dessa 
ytor med verksamheter och bostadsändamål.  

Karta med etappindelning
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KONSEKVENSER
BULLER OCH VIBRATIONER

De huvudsakliga bullerkällorna inom strukturplane-
området är järnvägen och de vältrafikerade huvud-
gatorna. Järnvägen genererar även vibrationer som 
kan vara störande. För att reducera bullernivåerna 
vid framtida bostadsbebyggelse kommer byggnader 
som innehåller mindre känslig användning, exem-
pelvis parkering, kontor, handel och olika typer av 
verksamheter, placeras närmst järnvägsspåren för att 
utgöra ett bullerskydd för bakomliggande bostäder. 
Längs delar av järnvägen bedöms det möjligt att i 
framtida detaljplaner utreda huruvida det går att 
placera bostäder ovanpå de kvarter som planläggs för 
parkering, kontor, centrum och handel längs med 
järnvägen. Placeras bostäderna på högre vånings-
plan skulle ljudmiljön kunna vara god nog för att 
bostadsändamål ska vara möjligt, exempelvis skulle 
studentbostäder på mindre än 35 kvm vara lämpliga 
på dessa platser. 

Den framtida stambanan riskerar att bidra med yt-
terligare buller och vibrationer inom delar av Västra 
centrum, det är i dagsläget dock osäkert i vilken om-
fattning. En järnväg i tunnel skulle ur bullerperspek-
tiv vara positivt då stambanan inte skulle generera 
buller som påverkar bostäderna. En markförlagd 
stambana, eller ett alternativ på pelare, innebär dä-
remot större risk för påtagligt buller och vibrationer 
som kommer kräva åtgärder. Bullerreducerande åt-
gärder kommer behöva utredas vidare i kommande 
detaljplanarbete när sträckningen och utformningen 
av den nya stambanan är bestämd. Även utredningar 
kring vibrationer kan komma att krävas

RISK

Strukturplanområdets läge vid såväl befintlig järn-
väg som tillkommande stambana innebär vissa 
risker, exempelvis vid urspårning. I samband med 
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för 
Hässleholms stad (2018) togs en riskutredning fram 
som utredde farligt gods, buller och vibrationer i an-
slutning till järnvägarna genom Hässleholm. I rap-
porten, Bebyggelseplanering intill järnvägar i Häss-

ningar i Hässleholm och mängden farligt gods som 
transporteras genom staden rekommenderas vid 
bebyggelseplanering en nyanserad behovsbedöm-
ning inom avstånd kortare än 50 meter från Södra 
stambanan, 40 meter från Skånebanan och 35 meter 
från Markarydsbanan. Inom detta avstånd ska risker 
avseende transport av farligt gods beaktas vid fram-
tagande av detaljplaner. Riskreducerande och säker-
hetshöjande åtgärder för bebyggelse som lyfts i stu-
dien inbegriper, urspårningsskydd, brandskyddade 
fasader mot järnväg, högt placerade friskluftsintag, 
ventilationssystem med nödstopp och utrymnings-

möjligheter i riktning bort från järnväg. I samband 
med urspårning finns även en risk att urspårade vag-
nar orsakar mekanisk skada på intilliggande byggna-
der. Huruvida personer i omgivningen skadas eller 
ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar 
efter urspårning. Vanligen hamnar vagnar i omedel-
bar anslutning till spåret men det är möjligt att de 
når avstånd upp till 25¬30 meter från spåret. Bri-
abs riskutredning, dimensionerad efter trafikverkets 
beräknade trafikering av godståg år 2040, pekar ut 
olika former av separationsåtgärder som ska hin-
dra urspårade eller avåkta vagnar att lämna trans-
portleden. Exempel på detta är perrongkanter, eller 
motsvarande mur, på 2 meters bredd och minst 0.4 
meters höjd, placerad inom 0.5 meter från närmsta 
spår. Ett införande av urspårningsskydd ger att av-
ståndet vid vilket känsliga verksamheter kan bedri-
vas reduceras markant och normalkänsliga verksam-
heter kan tillåtas mycket nära transportleden. 

Ytterligare utredningar gällande risk kommer att 
krävas i samband med utveckling av nya stambanan. 

FÖRORENAD MARK

Det finns närmre 20 platser utpekade som poten-
tiellt förorenade inom strukturplaneområdet, varav 
cirka en tredjedel är riskklassade. Flertalet verkstä-
der, kemtvättar och drivsmedelsförsäljning har fun-
nits inom området vilket är en anledning till att ett 
större antal fastigheter är utpekade. Flera fastigheter 
kommer att behöva utredas vidare innan exploa-
tering. Mer detaljerade utredningar kring vissa av 
fastigheterna finns att tillgå. Ytterligare utredningar 
kommer att krävas vid framtida detaljplanearbete.

AVFALLSHANTERING

Det ses som positivt att olika aktörer/fastighetsä-
gare samverkar i frågor kring avfallshantering och 
källsortering för att minska ytorna som krävs för 
avfallshantering samt minska antalet tunga trans-
porter som krävs vid tömning. Ett effektivt sätt att 
samordna sophanteringen är att bygga underjordisk 
behållare med kärl i marknivå. Underjordiska be-
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leholm - Studie av risker med transport av farligt 
gods, buller och vibrationer intill järnvägar i Häss-
leholms stad, (Briab, 2017), görs en riskanalys med 
noggranna beräkningar av individ¬ och samhälls-
risk. Förslag till skyddsavstånd till de olika järnvägs-
sträckningarna i Hässleholm redovisas utifrån olika 
säkerhetshöjande och riskreducerande åtgärder, såväl 
som utan åtgärder. Rekommendationerna redovisas 
för fyra kategorier av markanvändning, beroende på 
olika grad av känslighet. 

Baserat på studiens beräkningar, lokala förutsätt-

Markföroreningar

Markföroreningar

Överskrider riktvärden för KM

Överskrider riktvärden för MKM

Överskrider haltgränser för avfall

Utredning behövs

Ekvivalenta bullernivåer från väg och järnväg Potentiella och utredda markföroreningar
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falden förbättras lokalt.

Genom att lägga fokus på en ny stadsdelspark och 
ett sammanhållet och utvecklat grönstråk genom 
hela strukturplaneområdet kommer extrema väder, 
exempelvis i form av kraftig nederbörd och värme-
böljor, kunna hanteras bättre då grönska absorberar 
vatten och ger positiv inverkan på mikroklimatet 
genom att skugga och kyla ner. Simultant kan för-
utsättningarna för djur- och växtliv gynnas genom 
bland annat förbättrade spridningskorridorer och 
utvecklade livsmiljöer. 

KULTURMILJÖVÄRDEN

Kulturmiljön som historiskt intressanta byggnader 
kan inom ramen för strukturplanearbetet tillvaratas, 
utvecklas och bilda attraktiva inslag i staden. Ge-
nom att sammanhålla grönstråk ska sträcka sig längs 
med flertalet kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
kan byggnaderna uppmärksammas i större utsträck-
ning och bidra med intressanta och trevliga miljöer. 
Samtliga utpekade kulturhistoriska byggnader inom 
stadsdelen avses bevaras och vissa fall även bli mer 
publika byggnader.

SOCIALA VÄRDEN

Mötesplatser är viktiga för att skapa en attraktiv 
stad. Det offentliga rummet ger förutsättningar för 
planerade eller spontana möten människor emellan. 
Mötesplatser kan vara parker, torg, busshållplatser, 
men även bibliotek med mera. Inom förslaget till 
utvecklingen av Västra centrum bedöms det finns 
förutsättningarna för att tillskapa mötesplatser på 
flera nivåer för människor i alla åldrar. En ny stads-
delspark och torget framför Filfabriken innebär ex-
empelvis en lokal mötesplats för de närboende med 
möjlighet till rekreation, lek och spontana möten. 

Fysisk och psykisk hälsa är ett växande problem 
och en stor utmaning i dagens samhälle, där brist 
på fysisk aktivitet ofta ses som en av de stora risk-
faktorerna för vår hälsa och vårt mående. Grönska 
i vår närmiljö bedöms vara en viktig faktor för att 

hållare kan innebära förbättringar ur ett tillgäng-
lighetsperspektiv då även barn och rörelsehindrade 
lättare kanslänga sitt avfall. Underjordiska behållare 
kan även ta emot större volymer avfall vilket innebär 
färre antal tömningar.

MILJÖ OCH KLIMAT

Förtätning inom redan ianspråktagna fastigheter 
kan leda till ett bättre utnyttjande av infrastruktu-
ren. Ledningsnät, gator och kollektivtrafik finns re-
dan på plats och ny mark behöver inte exploateras i 
lika stor omfattning. I området Norden finns fler-
talet ytor som tidigare nyttjats för exempelvis olika 
militära verksamheter vilket innebär att sanering 
av marken kan komma att krävas. Att sanera mar-
ken innebär en förbättring för miljön och de som 
vistas inom området. Inom Norden kommer dock 
nydragning av ledningsnät krävas, medan befintligt 
gatusystem i mång och mycket kan fortsätta nyttjas 
likt idag, viss komplettering och utveckling kommer 
dock krävas. 

Utbyggnad av Västra Centrum innebär bostäder i 
ett kollektivtrafiknära läge där möjligheterna att ta 
sig till Hässleholms centralstation är mycket goda. 
Genom utbyggnad och komplettering av gång- och 
cykelvägnätet finns det även goda möjligheter till att 
sänka bilnyttjande, även om risk finns att det ökar 
på grund av fler boende i staden. För att ytterliga 
minska bilresorna ska det därmed finnas gott om cy-
kelparkeringar i strategiska lägen och i anslutning 
till bostäder. Gång- och cykelvägnätet ska även bätt-
re kopplas samman för att skapa ett gent vägnät med 
få barriäreffekter.  

NATURVÄRDEN

Vissa befintliga naturvärden kommer att tas i an-
språk för att istället ersättas med ny bebyggelse. De 
värden som går förlorade kommer dock att kom-
penseras genom anläggandet av en ny stadsdelspark 
och genom utvecklandet av gröna stråk samt andra 
gröna ytor och parkområden. Även genom gröna 
och lummiga innergårdar kan den biologiska mång-

förebygga ohälsa och sjukdomar. Genom struktur-
planen bedöms det finnas goda förutsättningat för 
att de boende ska kunna besöka och vistas i grön-
områden. Genom att utveckla grönstrukturesn med 
tydliga sammanhängande grönstråk kan synergief-
fekter skapas genom att såväl bidra med förbättrade 

livsmiljöer för djur- och växtlivet samtidigt som för-
utsättningar för positiva hälsoeffekter förbättras. Att 
även genom fysisk planering underlätta för vardags-
motion och rörelse i det offentliga rummet innebär 
goda villkor för jämlik hälsa, där motion är möjligt i 
alla åldrar oavsett socioekonomiska förutsättningar.

Möjlig utformning vid Filfabriken
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Gällande detaljplaner 
och markinnehav
Kommunens markinnehav syns på kartan nedan. 
De kommunala bolagen HIBAB och Hässlehem 
står även som ägare till flera fastigheter.

Bortsett från en smal markremsa längs med järnvägs-
spåren norr om Viaduktgatan, så är hela struktur-
planeområdet sedan tidigare detaljplanelagt. I om-
rådena Norden och T4 är en stor andel av marken 
planlagd för småindustri, handel, och kontorsända-
mål. En förutsättning för att kunna tillskapa nya bo-
stadsområden i dessa delar av staden kommer vara 

Markinnehav
Tidigare  
ställningstaganden
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
FÖR HÄSSLEHOLMS STAD (ANTA-
GEN 2018, LAGA KRAFT 2020)

Den fördjupade översiktsplanen reglerar markan-
vändningens inriktning med fokus på tätorten Häss-
leholm. I fördjupningen är Västra Centrum utpekat 
som område för utveckling av cityhandel, förtätning 
samt utvecklingsområde. 

PM (PROGRAM) VÄSTRA CENTRUM (2018)

2018 godkändes ett program för Västra centrum 
som syftade till att beskriva och ytterliga precisera 
förslaget till planeringsutvecklingen som finns för 
området i den fördjupade översiktsplanen för Häss-
leholms stad. Programmet bidrog med en grov dis-
position över möjlig utveckling av området. Teknis-
ka nämnden ansåg att dispositionen var för grov och 
att en fördjupning av programmet behövdes för att 
kunna vara ett bättre stöd vid kommande detaljpla-
nering.

Plan-PM för Västra Centrum18               

att ersätta en stor andel av gällande detaljplaner med 
nya där bostadsändamål medges.
 
I Bokeberg och Fredentorp är desto fler av de gäl-
lande detaljplanerna planlagda för bostadsändamål. 
För att möjliggöra viss förtätning kommer det dock 
även här bli aktuellt med ändringar av detaljplaner 
och i vissa fall nya detaljplaner för att möjliggöra 
större byggrätter än vad som tillåts idag.

Bild till vänster visar markinnehav. Gula områden ägs av Hässleholms 
kommun, lila områden ägs av Hässlehem AB och orangea fastigheter 
ägs av HIBAB. Övriga fastigheter är privatägda. 

Utsnitt från fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad
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BOSTADS- OCH MARKFÖR-
SÖRJNINGSPLAN (2020)

I bostads- och markförsörjningsplanen görs avvägda 
antaganden om hur många av gällande och pågå-
ende detaljplaner som rimligtvis kan tänkas byggas 
fram till 2030 och hur många som utifrån vad som 
är känt idag inte kommer att byggas. Bostads- och 
markandsförsörjningsplanen utgår från att 3000 bo-
städer ska byggas i Hässleholms kommun fram till 
2030, varav 1500 bedöms kunna tillskapas i Västra 
Centrum. 

TRAFIKPLAN 2 (2021)

I Trafikplan för Hässleholms stad (2021) föreslås åt-
gärder inom Västra Centrum. I området Norden och 
T4 i norr bedöms ny gatustruktur krävas för såväl 
gående, cyklister och bil. Längs med Vankivavägen 
bedöms det som eftersträvandevärt med en justering 
av ljussignal vid korsningen Vankivavägen/Norrega-
tan/Viaduktgatan, för att cyklister/gående ska slippa 
trycka för grönt och därmed få en genare färdväg. I 
Bokeberg föreslås en koppling mellan Kristianstad-
vägen/Magasinsgatan för att öka tillgängligheten till 
västra sidan för avhämtning och lämning med bil 
vid stationen.  

KULTURMILJÖPLAN FÖR  
HÄSSLEHOLMS STAD (2021)

Kulturmiljöplanen syftar till att bevara och utveckla 
kulturmiljöerna i Hässleholms stad och pekar ut de 
byggnader och områden som bedöms vara av kul-
turhistoriskt värde. Inom Västra Centrum finns 
flertalet byggnader och områden som pekas ut som 
värdefulla att bevara. Det finns även utvecklings-
möjligheter inom stadsdelen som kan stärka kultur-
miljöerna.

Stadsbild
Västra Centrum skiljer sig mot centrum, öster om 
järnvägen. Västra Centrum karaktäriseras av en mer 
upplöst stadsstruktur, till skillnad från den tydliga 
kvartersstaden öster och söder om Södra stambanan, 
där gatorna avgränsas av byggnadernas fasader och 
platser och parker är omgärdade av husväggar som 
gör att de upplevs som mer tydliga och trygga rum 
i staden. I Västra centrum är bebyggelsen ofta pla-
cerad mitt på tomten, omgiven av grönytor, parke-
ringar eller ytor med otydlig funktion. Det är ofta 
svårt att avgöra vad som är allmän plats och vad som 
är kvartersmark. Kvartersstorlekarna är generellt 
stora. Kvarteret Bokeberg är nästan 400 meter långt 
och mellan 100 och 180 meter brett, utan att ha all-
männa gator, gång- eller cykelvägar genom området.

T4

Den del av T4 som ingår i planområdet präglas av 
tiden som regementsområde, med Havremagasinet 
som ett viktigt landmärke och kulturminne som nu-
mera används som kontor för del av Hässleholms 
kommun. I övrigt är olika verksamheter etablerade 
inom området, exempelvis tidningstryckeri, bilför-
säljning, VVS-företag mm. 

NORDEN

Norden har en blandad bebyggelse med flerbostads-
hus och villor från början av 1900-talet och framåt. 
I den nordöstra delen finns fortfarande pågående 
verksamheter, men stora ytor är avrivna och står 
obebyggda. I övrigt är Norden präglat av järnvägen 
med bangård i östra delen. Den gamla filfabriken, 
idag museum, ligger i norra delarna av området. 

BOKEBERG

Delområdet Bokeberg präglas av flerbostadshus som 
vuxit fram från 1940-talet och framåt. Omedelbart 
väster om Hässleholm C låg fram till 1970-talet en 
verkstadsindustri, bl.a. med gjuteri och acetylen-
gastillverkning. Marken bebyggdes runt 1990 med 
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Havremagasinet
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både flerbostadshus och radhus. Byggnaderna är 
placerade relativt fritt i förhållande till varandra och 
i förhållande till gatorna. Tegel i gult och rött domi-
nerar som fasadmaterial inom hela Bokeberg, men 
modernare tillskott har andra fasadmaterial, bl.a. 
skivmaterial i vitt, grått och svart. De stora parke-
ringsytorna dominerar närmast Hässleholm C. 

FREDENTORP

Den del av Fredentorp som ingår i planområdet 
präglas av storskalig bebyggelse med handel och 
stora parkeringsytor, men här finns även bostads-
bebyggelse i form av flerbostadshus från efterkrigs-
tiden och småhus. Trygghetsboendet Pärlan, ett 15 
våningar högt hus, är ett landmärke i Fredentorp. 
Soneparken ligger centralt i området. 

Markförutsättningar

TOPOGRAFI

Området har en relativt jämn topografi med några 
kraftigare stigningar och lågpunkter. Lågpunkterna 
är främst fokuserade till Bokeberg och stationsområ-
det, men det finns även inom Bokeberg några kraf-
tigare stigningar. Lågpunkter finns även i mellersta 
delen av Norden och vid Norra Kringelvägen. 

GEOTEKNIK

Planområdet består främst av jordarterna morän och 
isälvssediment.

Infrastruktur
Hässleholm är en viktig knutpunkt med järnväg i 
fem riktningar och två riksvägar, vilket bidrar till 
enkel in- och utpendling till och från kommunen. 
Utpendlingen är något högre än inpendlingen, där 
pendling främst sker till och från Kristianstad. För 
att fortsätta gynna hållbart resande är förtätning i 

stationsnära läge viktigt att planera för. 

GATUSTRUKTUR

Tre av stadens huvudgator, Vankivavägen, Kristi-
anstadvägen och Viaduktgatan, sträcker sig genom 
och i utkanten av Västra centrum. Vankivavägen 
och Kristianstadvägen är två av stadens infartsleder, 
vilket innebär goda förutsättningar för utveckling av 
ett lättillgängligt område.

Drottninggatan och Magasinsgatan utgör lokalgator 
inom Bokeberg som i stor omfattning nyttjas för att 
färdas till och från Norra station. I området Nor-
den och T4 är Väpnaregatan och Götagatan de vägar 
som nyttjas för att färdas inom områdena, men även 
för vidare resa mot stadsdelen Kärråkra. Viss tung 
trafik förekommer.

PARKERING

Parkeringsplatser finns främst inom Bokeberg i an-
slutning till centralstationen. På Norra station finns 
cirka 150 markförlagda parkeringsplatser med tids-
begränsning på 24 timmar. Ett 70-tal långtidspar-
keringar finns även i parkeringsgarage med infart 
från Magasinsgatan. Gatuparkering finns längs fler-
talet gator inom stadsdelen, bland annat längs med 
Drottninggatan och Kaptensgatan. 

I Fredentorp, Norden och T4 finns flertalet stora 
parkeringsytor, dessa är dock avsedda för besökare 
till olika verksamheter.

GÅNG OCH CYKEL

Det allmänna gång- och cykelvägnätet är främst ut-
byggt längs med Vankivavägen, Kristianstadvägen 
och Viaduktgatan. En gång- och cykelbro sträcker 
sig över Kristianstadvägen, mellan Fredentorp och 
Bokeberg, vilket knyter ihop området i söder med 
centralstationen. Gång- och cykelvägnätet är överlag 
inte sammanhållet och saknas helt på flertalet platser 
inom strukturplaneområdet. 

KOLLEKTIVTRAFIK

Planområdet angränsar i sydöst till Hässleholms 
centralstation, där såväl regional som interregional 
buss- och tågtrafik avgår ifrån. Kommunikations-
möjligheterna bedöms som goda från samtliga del-
områden i Västra Centrum. Från T4 i norr är det 
cirka 1,5 km till stationsområdet. 

Inom Västra Centrum stannar regionbuss 511 
(Ängelholm-Hässleholm C) vid Kungstorget, och 
532 (Markaryd-Hässleholm C) vid T4 regementet 
och Kungstorget. Stadsbuss 2 (Gäddastorp-Häss-
leholm C-Röinge) stannar på två olika hållplatser 
inom Bokeberg.

Utsnitt från SGU:s jordartskarta
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Grönstruktur

Den befintliga grönstrukturen består främst av min-
dre park- och naturområden, utspridda över de fyra 
stadsdelsområdena, och av icke sammanhängande 
grönstråk. I T4 och del av Norden finns en större 
andel tätbevuxen vegetation som är svårtillgänglig 
och som i dagsläget inte kan nyttjas som rekreations-
område, men som däremot kan ha viss artrikedom. 
I Bokeberg och Fredentorp finns flertalet mindre 
parkområden, exempelvis Bokebergsgården, Sone-
parken, Kungstorget och Nyköpingsparken, varav 
vissa är försedda med lekplats och utegym. Även i 
Bokeberg finns ett mindre naturområde som sam-
manknyter södra Bokebergsvägen med Kaptensga-
tan. Naturområdet har dock stora höjdskillnader 
och är inte tillgängligt. Befintliga grönstråk återfinns 
främst längs med norra delarna av Vankivavägen, 
längs med Drottninggatan och delar av Kaptensga-
tan.  

Teknisk försörjning

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN

Inom strukturplaneområdet finns allmänna dagvat-
tenledningar. Ett större dagvattenledningssystem 
finns längs med Vankivavägen, Grönängsplan och 
Hovdalavägen, och har kapacitet till att leda bort 
cirka hälften av volymen av ett 10-års regn medan 
resten av regnet rinner på ytan. Även i Kaptensgatan 
finns ett större dagvattenledningssystem. Vankiva-
vägen och Hovdalavägen avvattnas med rännstens-
brunnar och dagvattenledningar. 

Hela Västra centrum ligger inom verksamhetsom-
råde för vatten, dagvatten och spillvatten. 

ÖVRIGT

Fiber finns draget längs med huvudgatorna i Västra 
centrum.  

Fjärrvärme finns delvis utbyggt men kommer be-
höva byggas ut mer i Norden/T4. 

Service, verksam- 
heter och mötesplatser
Befintliga verksamheter och service finns utspridda 
över hela Västra centrum, där de mer ytkrävande 
verksamheterna främst är lokaliserade till Norden 
och T4. Exempel på verksamheter som finns är 
matvarubutiker, pizzerior och restauranger, second 
hand-butik, veterinär, bilhandlare, trafikskola och 
bensinstationer. Det finns även två religiösa sam-
lingsplatser, en språkförskola och äldreboenden. 

Norra station är en av Hässleholms kommuns mö-
tesplatser för studier och företagande där yrkeshög-
skola, vuxenutbildningar, möteslokaler och företags-
hotell med mera finns. 

Norra Station. Fotograf: Christian  Andersson
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   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 10 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 71   
 

Remissyttrande strukturplan för Västra Centrum 
Dnr: TF 2019/286 

Beslut 
 

Föreslå tekniska nämnden att yttrar sig över remissen i enlighet med 
tjänsteskrivelsen.  
 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Benny Petersson (S) avstår från att delta i beslutet.  

Yrkande 
Torsten Nilsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har remitterat ett förslag till strukturplan för 
Västra centrum till Tekniska nämnden. Strukturplanen ska fungera som ett 
planeringsunderlag vid framtida detaljplanering i området. Genom att ge riktlinjer 
för exploatering, bevarande och gestaltning ska planen framhäva hur stadsdelen kan 
omvandlas till en attraktiv och hållbar del av staden. 
Arbetet med strukturplanen utförs efter ansökan från Tekniska nämnden enligt 
beslut § 220 i Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-11-19. En ”strukturplan” är 
inte ett reglerat planverktyg i plan- och bygglagen och det finns inga formella 
sakägare med möjlighet att överklaga Miljö- och stadsbyggnadsnämndens framtida 
beslut att anta planen. Den utgör därför i formell mening snarast en sorts 
viljeyttring från kommunens sida. 
Teknisk förvaltningen har granskat remisshandlingen och föreslår att Tekniska 
nämnden yttrar sig över remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet. De formella 
synpunkterna framgår nedan under rubriken Beskrivning av ärendet. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-04-28 TF 2022/295 

      

  
Handläggare 
   Jonatan Jeppsson Norberg 
Tekniska förvaltningen 
 
jonatan.jeppsson.norberg@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

 godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag 
till köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 370 000 kronor 
 

 köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av Tekniska 
nämndens ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens 
förvaltningschef 

 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden beslutade 2018-03-27 att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att 
försälja del av fastigheten Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan) till Hässlehem. Fastigheten 
har sedermera genomgått planläggning och nu gällande detaljplan medger 
markanvändningen Bostäder, Centrum och Kontor. 

Tekniska förvaltningen har i dialog med Hässlehem låtit värdera fastigheten och 
tagit fram ett förslag till köpekontrakt. 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet och utse Tekniska nämndens 
ordförande och tekniska förvaltningens förvaltningschef till firmatecknare. 

 

Beskrivning av ärendet 

Värdet har uppskattats till 15 520 000 kronor. Den föreslagna köpeskillingen har 
utifrån detta reducerats med 150 000 kronor som kompensation för att Hässlehem 
omedelbart ska låta genomföra en miljöteknisk undersökning, eftersom värderingen 



   

   

 2 (3)  

  

  

 

JAV 

tagit för givet att fastigheten varit ”ren”. Det har ansetts rimligt att Hässlehem står 
för arbetet med undersökningen eftersom de ändå måste göra en geoteknisk 
undersökning, vilket typiskt sett görs av samma konsult samtidigt. 

Köpekontraktet har också behäftats med en hävningsklausul som möjliggör för 
Hässlehem att avträda köpet om undersökningarna till exempel visar på en tidigare 
okänd förorening. Avsikten härmed är att undersökningen, för vilken Hässlehem 
bär risken, ska genomföras skyndsamt så att ett resultat kan erhållas åtminstone 
innan ärendet går vidare till Kommunfullmäktige. 

I köpekontraktet finns också en skrivelse om att Hässlehem ska utveckla fastigheten 
mer hyres- och bostadsrätter samt att utvecklingen av bostadsrätter ska premieras i 
den mån det är möjligt. Klausulen är inte bindande i vidare mån än att den innebär 
en gemensam avsiktsförklaring. Det har inte ansetts skäligt att göra en striktare 
formulering eller att införa sanktioner om villkoret inte upprätthålls eftersom en 
sådan instruktion kan meddelas Hässlehem på andra sätt och eftersom en sådan 
upplåsning hade gett skäl att ifrågasätta den genomförda värderingen. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Kommunen bedriver för tillfället ingen verksamhet i Kyrkskolan. 

Barnperspektivet  

En av lokalerna nyttjas idag av en kampsportförening som är uppsagda för 
avflyttning till den 12 juni 2022. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit 
föreningen att fortsätta sin verksamhet i någon av kommunens idrottshallar. 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kyrkskolan har ett bokfört värde om totalt cirka 3,1 miljoner kronor. 
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Bilagor 

Förslag till köpekontrakt 

 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Jonatan Jeppsson Norberg 

   

  



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 10 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72   
 

Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem 
Dnr: TF 2022/295 

Beslut 
 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 
 

1. Godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag 
till köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 370 000 kronor 
 

2. Köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av Tekniska 
nämndens ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens 
förvaltningschef. 
 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) lämnar skriftligt återremissyrkande enligt bilaga.  

Omröstning 
Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag och finner att det ska avgöras idag.  
 
Votering begärs.  
 
Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för att avgöra idag och nej-röst för 
återremiss.  
 
2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas.  
Följande röstar ja: Benny Petersson (S), Torsten Nilsson (M) 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD) 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har därmed beslutat enligt liggande förslag till 
beslut.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Tekniska nämnden beslutade 2018-03-27 att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att 
försälja del av fastigheten Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan) till Hässlehem. Fastigheten 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 11 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

har sedermera genomgått planläggning och nu gällande detaljplan medger 
markanvändningen Bostäder, Centrum och Kontor. 
Tekniska förvaltningen har i dialog med Hässlehem låtit värdera fastigheten och 
tagit fram ett förslag till köpekontrakt. 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet och utse Tekniska nämndens 
ordförande och tekniska förvaltningens förvaltningschef till firmatecknare. 
 
 
 
Bilaga: Återremissyrkande från Sverigedemokraterna 
 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 





   
Datum  

2022-05-12  
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Köpeavtal 
 

1. Parter 
Hässleholms kommun   (org.nr. 212000-0985) 
Stadshuset  
281 80 Hässleholm 
nedan kallad ”Säljaren” 
 
och 
 
Hässlehem AB   (org.nr. 556134-4747) 
Box 184 
281 22 Hässleholm 
nedan kallad ”Köparen” 
 
gemensamt kallade ”Parterna” 

2. Överlåtelseobjekt 
Fastigheten Folkskolan 1 i Hässleholms kommun, nedan kallad (”Fastigheten”). Fastigheten 
är markerad på bifogad karta, bilaga A.  

3. Överlåtelseförklaring 
Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen. 

4. Köpeskilling 
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om 15 380 000 kronor, nedan kallat 
(”Köpeskillingen”). Köpeskillingen ska erläggas kontant i sin helhet senast på Tillträdesdagen. 
På Tillträdesdagen ska Säljaren och Köparen gemensamt upprätta likvidavräkning med 
avräkning för kostnader och intäkter på Tillträdesdagen. Fördelningen ska ske enligt punkten 
13 nedan. 

5. Köpebrev 
När Köpeskillingen erlagts ska köpebrev upprättas. 

6. Tillträde  
Tillträde ska ske 2022-10-01 (”Tillträdesdagen”) eller annan dag som Parterna skriftligen 
kommer överens om. 

7. Ändamål 
Parternas gemensamma intention är att Köparen ska utveckla Fastigheten med hyres- och 
bostadsrätter. Köparen ska premiera utveckling av bostadsrätter i den mån det är möjligt.  

8. Rättigheter och inteckningar 
Säljaren veterligen belastas Fastigheten inte av några rättigheter eller inteckningar.  
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9. Skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen har beretts tillfälle att undersöka Fastigheten 
och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel och brister i 
den. Köparen äger alltså inte mot Säljaren framställa krav på deltagande i kostnader för 
grundförstärkning eller kostnader för Fastighetens avvattning eller detsammas förseende med 
stödmur mot gata eller annat område. Detta innebär bl.a. att det åligger Köparen svara för 
markens bärighet samt övriga förhållanden.  
 
Till undvikande av missförstånd innebär detta bland annat att Köparen inte kan göra några  
påföljder gällande med anledning av föroreningar i mark, grundvatten, byggnader och  
anläggningar på Fastigheten eller i dess omgivning. 

10. Faran för Fastigheten 
Säljaren står faran om Fastigheten av våda skadas eller försämras mellan Avtalsdagen och 
Tillträdesdagen. Faran övergår härefter på Köparen, även om Fastigheten ej tillträtts på grund 
av Köparens dröjsmål. 

11. In- och utfart 
Köparen bekostar och Säljaren utför nödvändiga anpassningar av allmän platsmark och dess 
anordningar som krävs för in- och utfart till Fastigheten.  

12. Försäkring 
Säljaren garanterar att byggnaderna hålls försäkrade till fulla värdet intill Tillträdesdagen. Om 
skada inträffar före Tillträdesdagen skall köpet fullföljas och Köparen inträda i Säljarens 
ställe gentemot försäkringsbolaget. 

13. Fördelning av inkomster och utgifter 
Skatter, avgifter och övriga utgifter, däri inräknat kostnaden för 
fastighetsskatt/fastighetsavgift, betalas av Säljaren till den del de avser och belöper på tiden 
före Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.   

14. Lagfart 
Köparen söker och bekostar erforderlig lagfart för Fastigheten. 

15. Hävning 
Parterna har rätt att skriftligen frånträda och häva köpet innan tillträdet. Om så sker är detta 
avtal till alla delar förfallet utan krav på ersättning från någondera part. 

16. Giltighet  
Köpeavtalet är giltigt under förutsättning av att Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun 
godkänner avtalet senast 2022-12-31, samt att beslutet vinner laga kraft. 
 
Sker ej detta är Köpeavtalet till alla delar förfallet utan krav på ersättning från någondera 
parten. 

17. Tvist   
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Köpeavtalet skall avgöras av allmän domstol, 
med Hässleholms tingsrätt som första instans. 



 

3(3) 

18. Undertecknande 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.  
 
 
 
Hässleholm 2022-   Hässleholm 2022-  
För Säljaren    För Köparen 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Namnteckning    Namnteckning 

 
 
________________________________  ________________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 

Tekniska nämndens ordförande  Styrelseordförande  
Hässleholms kommun   Hässlehem AB 
 
      

________________________________ 
    Namnteckning 

      
  

 ________________________________ 
    Namnförtydligande 

    VD 
    Hässlehem AB 

 
    
  
 
Säljarens namnteckning bevittnas: 
 
 
________________________________ 
 
 
________________________________ 
 
 

Bilagor 
Bilaga: Karta över Fastigheten     



0 0,020,01 km

Skala: 1:1 000

Hässleholms kommun; Lantmäteriet±
Datum: 2022-05-12

Kartan framställd genom utdrag ur kommunens geodata.
© Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun.



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-03-31 TF 2022/225 

      

 
 

Handläggare 
Sara Pradon    
Tekniska förvaltningen 
 
sara.pradon@hassleholm.se 
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Delegationsprotokoll April 2022 
  

Förslag till beslut 

Delegationsprotokoll avseende bostadsanpassningsbidrag enligt delegationsregler 
för TF April 2022. 

DIARIENUMMER BIDRAGSBELOPP 

TF 2022/17 21 975 kr 

TF 2022/230 5 087 kr 

TF 2022/261 3 177 kr 

TF 2022/108 Återkallat beviljat belopp på 67 000 kr 

TF 2022/291 2 944 kr 

TF 2022/112 29 400 kr 
    
  

  

 

Tekniska förvaltningen 

Sara Pradon 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag    



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-05-12 TF 2022/328 

      

  
Handläggare 
Nämndsekreterare Annika Johansson 
Tekniska förvaltningen 
 
annika.a.johansson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 
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Övriga anmälningar Maj 2022  
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av följande och informationen läggs med 
godkännande till handlingarna. 
 
 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Dnr: KLF 2022/27 - Årsredovisning 2021 
 
Dnr: KLF 2022/240 - Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2021 samt revisorernas 
revisionsberättelse 
 
Dnr: KLF 2021/484 - Kommunens organisation avseende hanteringen av 
ärenden rörande den nya visselblåsarlagen 
 
Dnr: KLF 2021/771 - Tekniska förvaltningens uppföljning 2021 
 
Dnr: KLF 2020/1349 - Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 
 
Dnr: M-2022-1254 - Intendenten 6 Registrering av livsmedelsanläggning 
 

Tekniska förvaltningen 

Annika Johansson 

Nämndsekreterare  
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