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  281 80 Hässleholm   Hantverkaregatan 10   0451-26 70 00  
 tekniskanamnden@hassleholm.se  866-3494  212000-0985 www.hassleholm.se

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att överlämna 
bifogad Lokalförsörjningsplan 2023–2027 till ekonomikontoret för vidare hantering 
i budgetberedningen. 

Kommunens strategiska lokalförsörjning hanteras operativt inom den så kallade 
lokalstrategiska gruppen där representanter för kommunens samtliga förvaltningar 
finns representerade. Huvuduppdraget för gruppen är att ta fram och utforma 
kommunens lokalförsörjningsplan. Som underlag till lokalförsörjningsplanen 
beslutar först respektive facknämnd om sina långsiktiga och kommande lokalbehov. 
Med stöd av genomförda lokalrevisioner tas sedan olika lösningar fram vilka 
presenteras i lokalförsörjningsplanen som översänds till budgetberedningen för 
vidare hantering. 

Förslaget syftar till att tillgodose respektive verksamheters behov av lokaler. 

Hanteras vid respektive lokalprojekt 

Hanteras vid respektive lokalprojekt 

Hanteras vid respektive lokalprojekt 
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JAV 

Investeringsbehov och beräknad driftskostnadsförändring presenteras i 
lokalförsörjningsplanen 

Lokalförsörjningsplan 2023–2027

Ekonomikontoret, Budgetberedningen 

Tekniska förvaltningen 

Mats Svensson 

Förvaltningschef 







DENNA TABELL UTGÖR UNDERLAG FÖR BILAGA 9

Projektnr Objektnr Namn Typ av åtgärd Tkr tidigare år Tkr 2023 Tkr 2024 Tkr 2025 Tkr 2026 Tkr 2027 Total investering Färdigt år Kommentar
Beslutade investeringsprojekt: 284 532 122 200 267 931 164 530 38 620 25 000 902 813

IV100336 451410 Sösdala simhall Renovering och tillbyggnad 10 000 25 000 7 000 42 000 2023 Tilläggsäskas 7 miljoner kr fr 2024
IV100341 800710 Brandstation Hässleholm Om- och tillbyggnad 20 000 11 000 31 000 2023 Tilläggsäskas 11 miljoner kr fr 2024
IV100342 605030 Vittsjö skola och förskola Et 1: Ombyggnad förskola och mark 15 000 15 000 2022
IV100342 605030 Vittsjö skola och förskola Et 2: Nybyggnad, ersättning för by C/D. 0 10 000 20 000 31 000 61 000 2025 Yta enligt utredningsmaterial. Tilläggsäskas 11 miljoner kr fr 2025.
IV100368 606010 Furutorpshallen, Vinslöv Om- och tillbyggnad 17 400 3 000 20 400 2023 Intäkt från Vinslövs sparbanksstiftelse med 6 000 tkr. Tilläggsäskas 3 miljoner kr fr 2023, enligt beslut i KS.
IV46602 Badhus Nybyggnad 4 000 20 000 195 000 106 000 325 000 2025 Funktionsinnehåll ej fastställt, ytan kan variera mellan 5200 - 6000 m".
IV49603 603020 Grönängsskolan Nybyggnad fsk, kök/matsal, hörselskola, idrottshall samt ombyggnad skola 169 080 11 000 180 080 2023
IV49652 607030 Ballingslövs skola/förskola Alt 4: Nybyggnad fsk inom skolans område 0 2 500 20 000 17 300 39 800 2025 Tilläggsäskas 7 miljoner kr fr 2025. Lövkojan fsk 250 m2 rivs och tillfällig fsk-modul 160 m2 avvecklas. Ny modul ca 500 m2.
IV42600 Samordnad måltidsorganisation Beslutad av KF. 2027 bygg av nytt kökskapacitet. 45 052 1 600 14 931 10 230 38 620 25 000 135 433 2027 År 2027 tillkommer 25 mnkr för nytt kök o komponenter.
IV49604 230190 Familjens Hus Ombyggnad inom T4-matsal 7 000 8 800 15 800 2023

Ridhus Österås Nybyggnation, utredning pågår. 17 000 17 000 34 000 2023 Kultur- och fritidsförvaltningen som har uppgifter om detta projekt.
Hjälpmedelscentral (Kanslihusv. 6) Ombyggnation med utökad yta. Utredning utgår. Se hyreskontraktsförslag. 0 0

610020 Restaurangskolan Nödvändig renovering 0 3 300 3 300 2023 Fastighetsförvaltarenhetens uppdrag
Kommande investeringsprojekt: 6 000 0 0 20 000 45 000 0 71 000

Björklunda förskola (nytt) Nybyggnation av konceptförskola i Björklunda. 0 20 000 45 000 65 000 2026 Nytt äskande. Motsvarande IV49605 Förskola västra Hlm kostade 50 800 tkr. Ersätter för Bullerbyns fsk.
Furutorpsskolan Vinslöv Ombyggnation/Renovering av skolan inkl nytt kök beräknat i budget 2022 i samordnad måltidsorg. 6 000 6 000 2025 Utredningsalternativ: Alt 1 Ombyggnad 120 mnkr. Alt 2 Ombyggnad 178 mnkr. Alt 3 Nybyggnad 228 mnkr.

Kommande utredningar: 0 0 0 0 0 0 0
Se kapitel 6 i "Lokalförsörjningsplan Hässleholms kommun 2023-2027". 0 Belopp förväntas nästa år.
Fastighetsförvärv: 0 0 0 0 0 0 0
Ridhuset pågående dialog om förvärv av ridhus 0

Summa 290 532 122 200 267 931 184 530 83 620 25 000 973 813

Hyresförslag finns med i flik "Effekter av investeringar"

Beslutade och kommande investeringar samt förändringar i lokalbestånd Budgetmedel



Objektnr Namn Typ av åtgärd Färdigställande år Kommentar
Beslutade investeringsprojekt

451410 Sösdala simhall Renovering och tillbyggnad 2023 Pausad 
800710 Brandstation Hässleholm Om- och tillbyggnad 2023 Projektavdelningen äskar ytterigare 11 mkr pga gällande kostnadsläge
605030 Vittsjö skola och förskola Et 1: Ombyggnad förskola och mark 2022
605030 Vittsjö skola och förskola Et 2: Nybyggnad, ersättning för by C/D. 2025
606010 Furutorpshallen, Vinslöv Om- och tillbyggnad 2023

Badhus Nybyggnad 2025
603020 Grönängsskolan Nybyggnad fsk, kök/matsal, hörselskola, idrottshall samt ombyggnad skola 2023
607030 Ballingslövs skola/förskola Alt 4: Nybyggnad fsk inom skolans område 2025

Samordnad måltidsorganisation Beslutad av KF. 2027 bygg av nytt kökskapacitet. 2027
230190 Familjens Hus Ombyggnad inom T4-matsal 2023

Ridhus Österås Nybyggnation, utredning pågår. 2023
Hjälpmedelscentral (Kanslihusv. 6) Ombyggnation med utökad yta. Utredning utgår. Se hyreskontraktsförslag. UTGÅR

610020 Restaurangskolan Nödvändig renovering 2023
Kommande investeringsprojekt

Björklunda förskola Nybyggnation 2026 NYTT! Äskas  20 mkr för 2025 och 45 mkr för 2026
Nytt SoL boende Kvarngården Ombyggnation av Kvarngården för boende till OF. 2024
Ny förskola Tyringe Nybyggnation av konceptförskola i Tyringe 2025
Furutorpsskolan Vinslöv Ombyggnation/Renovering av skolan inkl nytt kök beräknat i budget 2022 i samordnad måltidsorg. 2025

Fastighetsförvärv
Ridhus Österås Ridhuset pågående dialog om förvärv av ridhus

Objektnr Namn Kommentarer Färdigställande år
Kommande utredningar budget 2023:
Se kapitel 6 i "Lokalförsörjningsplan Hässleholms kommun 2023-2027". Se tabell
Kommande hyreskontrakt budget 2023:

Lyckåsa Bjärnum Ombyggnation av boenderum med egen WC/dusch.
SFI-lokal Hyreskontraktsförslag från Skottenborg Finjasjö AB. Avtal 2023-04-01 753 000kr/ år
Arkivlokaler Anpassning av arkiv och kontor i by 137 (på Garnisonsområdet). Hyreskontraktsförslag från HIBAB. Avtal 2023-07-01 976 400kr/ år
Hjälpmedelscentral Anpassning av hjälpmedelsverksamheten i by 137 (på Garnisonsområdet). Hyreskontraktsförslag från HIBAB. Avtal 2024-01-01 1 650 000kr/ år
Sösdala hemtjänst Ny hemtjänstlokal pga snabbt växande volymer. Anpassning av lokaler i Tureholmskyrkan. Hyreskontraktsförslag från Sösdala missionsförsamling. Avtal 2023-01-01 750 040 kr/ år
Hemtjänst Öster och Centrum Ombyggnad till hemtjänstlokaler av fd avdelning 6 på Högalid. Hyreskontraktsförslag från Hässlehem.
Äldreboende Björksäter Förhyrning av äldreboende. Hyreskontraktsförslag från Skandia fastigheter.
Fritidsgård Bjärnum Alt 2 förhyrning av lokal jämte ICA i Bjärnum. Hyreskontraktsförslag från Fotografen Fastighets AB.
Fritidsgård Tyringe Alt 2 förhyrning av lokal ovanför biblioteket Tyringe station. Hyreskontraktsförslag från HIBAB.

Investeringsprojekt budget 2023:
451410 Sösdala simhall Renovering och tillbyggnad 2023
605030 Vittsjö skola och förskola Et 2: Nybyggnad, ersättning för by C/D. 2025 Äskas 11 mkr 2025
606010 Furutorpshallen, Vinslöv Om- och tillbyggnad 2025

Badhus Nybyggnad 2025
603020 Grönängsskolan Nybyggnad fsk, kök/matsal, hörselskola, idrottshall samt ombyggnad skola 2023
607030 Ballingslövs skola/förskola Alt 4: Nybyggnad fsk inom skolans område 2025 Äskas 7 mkr 2025

Samordnad måltidsorganisation Beslutad av KF. 2027 bygg av nytt kökskapacitet. 2027
230190 Familjens Hus Ombyggnad inom T4-matsal 2023

Ridhus Österås Nybyggnation, utredning pågår. 2023
610020 Restaurangskolan Nödvändig renovering 2023

* Motiveringar av behov framställda i tabellerna ovan finns i bilagorna med nämnderna lokalbehovsplaner, se bilaga 10 till 16.

__________ I 



FFöörrvvaallttnniinngg OObbjjeekktt NNaammnn KKvvmm  22002211 KKvvmm  22002222 KKvvmm  22002233 KKvvmm  22002244 LLookkaallkkoossttnnaadd  22002211 LLookkaallkkoossttnnaadd  22002222 LLookkaallkkoossttnnaadd  22002233 LLookkaallkkoossttnnaadd  22002244 KKoommmmeennttaarreerr
Adm/SF 281120 Frykholmsgatan 4 189 189 0 0 540 586 135 147 0 0 Upphört 2022-03-31
Övr/AMF 281170 Väpnaregatan 6 270 270 270 0 253 869 253 869 84 623 0 Upphör 2023-04-30
Övr/AMF 217060 Projekt Origo N Skånehuset 182 182 0 0 278 542 92 847 0 0 Upphört 2022-04-30
Övr/TF 608010 Kyrkskolan 2 817 2 817 0 0 883 000 883 000 0 0 Sålt till Hässlehem som tar över i slutet av 2022
Adm/AMF 110324 Kasern Lybecker 1 553 1 553 1 553 1 553 2 677 760 1 997 952 1 997 952 1 997 952 Minskad hyra och endast ettårigt avtal fr om 2022-01-01
Övr/OF 700150 Ekegården SÄBO 2 950 2 950 0 0 2 246 440 1 123 220 0 0 Avflytt 2022-06-30
Adm/AMF 230160 Norra Station Hus M8/M10 2 233 2 233 2 233 2 233 6 300 633 4 697 960 4 697 960 4 697 960 Minskad hyra pga minskad yta fr 3 049 m² till 2 233 m² (from 22-01-01)
Övr/BUF 712180 Norregårds förskola 970 970 0 0 1 826 281 1 826 281 0 0 Avflyttas 2022-12-31
Övr/BUF 711250 Speldosans förskola Tormestorp 182 182 0 0 163 425 108 950 0 0 Avflyttas 2022-08-31. Kommunens fastighet, ska säljas.
Övr/BUF 712510 Lilla Björns förskola 250 250 0 0 320 184 106 728 0 0 Upphört 2022-04-30
Övr/BUF 712500 Ekbackens montessori 600 600 0 0 818 244 340 935 0 0 Upphört 2022-05-31
Övr/BUF 712200 Språkförskolan 155 155 0 0 231 109 115 555 0 0 Avflyttas 2022-06-30
BUF 712430 Kärnhuset, moduler 456 456 0 0 485 611 242 806 0 0 Avflyttas 2022-06-30
BUF 710010 Bullerbyn, moduler 1 056 1 056 0 0 945 305 945 305 0 0 Avflyttas 2022-12-31
SF 270210 Brf Stockeby 146 146 0 0 61 038 25 433 0 0 Sålt 2022-05-23
SF 700170 Kaptensgatan 11 35 35 0 0 34 600 0 0 0 Avflyttad 2021-06-30. Sålt 2022-04-01

SSuummmmaa:: 1144  004444 1144  004444 44  005566 33  778866 1188  006666  662277  kkrr 1122  889955  998866  kkrr 66  778800  553355  kkrr 66  669955  991122  kkrr

AAvvggååeennddee  yyttoorr  fföörr  ppeerriioodd:: 1100  225588 10 258
AAvvggååeennddee  llookkaallkkoossttnnaaddeerr  fföörr  ppeerriioodd:: 1111  337700  771155  kkrr 6 200 074 kr

AAvvggååeennddee  oocchh  oommfföörrhhaannddllaaddee  llookkaallkkoossttnnaaddeerr YYttaa LLookkaallkkoossttnnaadd



Projektnr Objektnr Namn Typ av åtgärd Tillkommande yta BRA Årlig tillkommande driftkostnader Årlig tillkommande kapitalkostnader Årlig tillkommande hyreskostnader Totalt tillkommande årskostnader
Beslutade investeringsprojekt: 0 0 kr 47 398 kr 0 kr 47 398 kr

IV100336 451410 Sösdala simhall Renovering och tillbyggnad 2 205 kr 2 205 kr
IV100341 800710 Brandstation Hässleholm Om- och tillbyggnad 1 628 kr 1 628 kr
IV100342 605030 Vittsjö skola och förskola Et 1: Ombyggnad förskola och mark 788 kr 788 kr
IV100342 605030 Vittsjö skola och förskola Et 2: Nybyggnad, ersättning för by C/D. 3 203 kr 3 203 kr
IV100368 606010 Furutorpshallen, Vinslöv Om- och tillbyggnad 1 071 kr 1 071 kr
IV46602 Badhus Nybyggnad 17 063 kr 17 063 kr
IV49603 603020 Grönängsskolan Nybyggnad fsk, kök/matsal, hörselskola, idrottshall samt ombyggnad skola 9 454 kr 9 454 kr
IV49652 607030 Ballingslövs skola/förskola Alt 4: Nybyggnad fsk inom skolans område 2 090 kr 2 090 kr
IV42600 Samordnad måltidsorganisation Beslutad av KF. 2027 bygg av nytt kökskapacitet. 7 110 kr 7 110 kr
IV49604 230190 Familjens Hus Ombyggnad inom T4-matsal 830 kr 830 kr

Ridhus Österås Nybyggnation, utredning pågår. 1 785 kr 1 785 kr
Hjälpmedelscentral Kanslihusv.6 Ombyggnation med utökad yta. Utredning utgår. Se hyreskontraktsförslag. 0 kr 0 kr

610020 Restaurangskolan Nödvändig renovering 173 kr 173 kr
Kommande investeringsprojekt: 0 0 kr #REFERENS! 0 kr #REFERENS!

Björklunda förskola Nybyggnation 3 413 kr 3 413 kr
Nytt SoL boende Kvarngården Ombyggnation av Kvarngården för boende till OF. #REFERENS! #REFERENS!
Ny förskola Tyringe Nybyggnation av konceptförskola i Tyringe #REFERENS! #REFERENS!
Furutorpsskolan Vinslöv Ombyggnation/Renovering av skolan inkl nytt kök beräknat i budget 2022 i samordnad måltidsorg. 315 kr 315 kr

Fastighetsförvärv: 0 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Ridhus Österås Ridhuset pågående dialog om förvärv av ridhus 0 kr

Kommande hyreskontrakt: 0 0 kr 0 kr 4 129 440 kr 4 129 440 kr
SFI-lokal Tillträde 1/4 2023, hyresbelopp 753 000 kr/år (tecknat) 753 000 kr 753 000 kr
Arkivlokaler Anpassning av arkiv och kontor i by 137 (på Garnisonsområdet). Hyreskontraktsförslag från HIBAB (10 år). 976 400 kr 976 400 kr
Hjälpmedelscentral Anpassning av hjälpmedelsverksamheten i by 137 (på Garnisonsområdet). Hyreskontraktsförslag från HIBAB (10 år.) 1 650 000 kr 1 650 000 kr
Sösdala hemtjänst Ny hemtjänstlokal pga snabbt växande volymer. Anpassning av lokaler i Tureholmskyrkan. Hyreskontraktsförslag från Sösdala missionsförsamling, tilläggsavtal för anpassningar i 5 år. 750 040 kr 750 040 kr

#REFERENS!

Kommande hyreskontrakt som vi strukit: 
Hemtjänst Öster och Centrum Ombyggnad till hemtjänstlokaler av fd avdelning 6 på Högalid. Hyreskontraktsförslag från Hässlehem inkommer senare. 0 kr
Äldreboende Björksäter Förhyrning av äldreboende. Hyreskontraktsförslag från Skandia fastigheter. 0 kr
Fritidsgård Bjärnum Alt 2 förhyrning av lokal jämte ICA i Bjärnum. Hyreskontraktsförslag från Fotografen Fastighets AB. 8 827 834 kr
Fritidsgård Tyringe Alt 2 förhyrning av lokal ovanför biblioteket Tyringe station. Hyreskontraktsförslag från HIBAB. 334 800 kr
Lyckåsa Bjärnum Ombyggnation av boenderum med egen WC/dusch. Projektering av Hässlehem vilande pga ändrade inriktningar från omsorgen. 254 845 kr

Tillkommande eller avgående årskostnad för avskrivning och ränta samt driftkostnader.



Tabell 1 i LFP

Förvaltning Objekt Namn Kommentarer
Adm/SF 281120 Frykholmsgatan 4 Upphört 2022-03-31
Övr/AMF 281170 Väpnaregatan 6 Upphör 2023-04-30
Övr/AMF 217060 Projekt Origo N Skånehuset Upphört 2022-04-30
Övr/TF 608010 Kyrkskolan Sålt till Hässlehem som tar över i slutet av 2022

Adm/AMF 110324 Kasern Lybecker Minskad hyra och endast ettårigt avtal fr om 2022-
01-01

Övr/OF 700150 Ekegården SÄBO Avflytt 2022-06-30
Adm/AMF 230160 Norra Station Hus M8/M10 Minskad hyra pga minskad yta fr 3 049 m² till 2 

233 m² (from 22-01-01)
Övr/BUF 712180 Norregårds förskola Avflyttas 2022-12-31
Övr/BUF 711250 Speldosans förskola Tormestorp Avflyttas 2022-08-31. Kommunens fastighet, ska 

säljas.
Övr/BUF 712510 Lilla Björns förskola Upphört 2022-04-30
Övr/BUF 712500 Ekbackens montessori Upphört 2022-05-31
Övr/BUF 712200 Språkförskolan Avflyttas 2022-06-30
BUF 712430 Kärnhuset, moduler Avflyttas 2022-06-30
BUF 710010 Bullerbyn, moduler Avflyttas 2022-12-31
SF 270210 Brf Stockeby Sålt 2022-05-23
SF 700170 Kaptensgatan 11 Avflyttad 2021-06-30. Sålt 2022-04-01

Avgående och omförhandlade lokalkostnader



Ställningstagande till objekt i 
lokalkategorin ”övriga lokaler” (se 
tabell 1 på sid 9 ilokalrevisionen för 
”övriga lokaler”).

Ej påbörjad 2022 TN TF -

Utreda utvecklingsmöjligheter av 
Furutorpsskolans lokaler, beloppet 
finns avsatt i investeringsbudget för 
2022.

Pågår 2022 TN BUF, TF -

Total beräknad kostnad
2022 TN 200

Utvärdera förskolornas och 
grundskolornas framtagna kapacitet 
och värdera möjligheter till 
effektivisering.

2023 TF BUF, TF -

Utreda möjligheter till integrering av 
fritidshemslokaler i skolornas 
ordinarie verksamhet. 2023 TF BUF, TF -

Utreda, efter analyser av slutsatser 
från ovan punkt, fritidsgårdslokal i 
Vittsjö/Bjärnum.

2023 TF KFF, TF -

Ta fram och säkerställa 
areafördelningen mellan olika 
verksamheter inom särskilda boenden 
för att identifiera möjligheter till 
effektivare lokalnyttjande.

2023 TF OF, TF -

Utreda utvecklingsmöjligheter kring 
gruppbostäder enligt LSS som inte 
uppfyller lagkrav. 2023 TF OF, TF -

Utreda möjligheter att omvandla lokal 
inom befintligt lokalbestånd till ett så 
kallat 24/7- boende för personer med 
psykisk funktionsnedsättning.

2023 TF OF, SF, TF -

Övergripande lokalbehovsutredning 
avseende hemtjänstens och 
hemsjukvårdens lokaler med 
anledning av gällande 
arbetsmiljökrav.

2023 TF OF, TF -

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal för beredskapslager. 2023 TF OF, TF -

Övergripande lokalbehovsutredning 
samt möjligheter till samlokalisering 
av daglig verksamhets lokaler.

2023 OF, TF -

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal för daglig verksamhet i Tyringe. 2023 TF OF, TF -

Total beräknad kostnad 2023 TN 350
Utreda kring korttids- och 
fritidsverksamhet enligt LSS – behov 
av antal platser och eventuellt 
samlokalisering.

2024 TF OF, TF -

Åtgärd Kommentar / status Tidpunkt för 
genomförande år Samordnings- ansvar Berörda 

förvaltningar
Beräknad kostnad i 
tkr



Utredning – framtida användning av 
administrativa lokaler med särskilt 
fokus på Stadshusets lokaler samt 
samlokalisering av 
arbetsmarknadsförvaltningens 
administrativa lokaler.

2025 TN Samtliga 
förvaltningar 2 000

Observera! Fler utredningar kommer 
att tillkomma i samband med att den 
strategiska lokalgruppen 
samplanerar för 
lokalförsörjningsplan 2024-2028.

Utvärdering av gymnasieskolornas 
utbildningsprogram i relation  till 
lokalerna.

Utgår (?) 2022 TF BUF, TF -

Utreda den totala lokalkapaciteten i 
Tyringes alla förskolor samt fastställa 
teknisk status.

Pågår 2022 TF BUF, TF -

Utreda lokalerna för Restaurangskolan 
och inkludera i den nya 
måltidsorganisationen.

? 2022 TF AMF, BUF, TF -

Kontinuerlig uppdatering av teknisk 
status för alla förskolelokaler, 
grundskolelokaler och 
gymnasieskolelokaler.

Pågår 2022 TF TF -

Utreda möjligheter till samlokalisering 
av fritidsgårdslokaler i skolans lokaler 
eller i idrottsanläggningar.

Pågår 2022 TF BUF, KFF, TF -

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal som omfattar hemtjänst Centrum 
och Öster.

Pågår 2022 TF OF, TF -

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal som omfattar hemtjänsten i 
Sösdala.

Hyresförslag finns 2022 TF OF, TF -

Ställningstagande till lokalobjekt som 
finns i objektlistan. Pågår 2022 TN TF -

Ställningstagande till objekt i 
lokalkategorin ”övriga lokaler” (se 
tabell 1 på sid 9 ilokalrevisionen för 
”övriga lokaler”).

Ej påbörjad 2022 TN TF -

Utreda utvecklingsmöjligheter av 
Furutorpsskolans lokaler, beloppet 
finns avsatt i investeringsbudget för 
2022.

Pågår 2022 TN BUF, TF -

Total beräknad kostnad 2022 TN 200
Utvärdera förskolornas och 
grundskolornas framtagna kapacitet 
och värdera möjligheter till 
effektivisering.

2023 TF BUF, TF -

Utreda möjligheter till integrering av 
fritidshemslokaler i skolornas 
ordinarie verksamhet.

2023 TF BUF, TF -

Utreda, efter analyser av slutsatser 
från ovan punkt, fritidsgårdslokal i 
Vittsjö/Bjärnum.

2023 TF KFF, TF -

Samordnings- ansvar Berörda 
förvaltningar

Beräknad kostnad i 
tkrÅtgärd Kommentar / status Tidpunkt för 

genomförande år



Ta fram och säkerställa 
areafördelningen mellan olika 
verksamheter inom särskilda boenden 
för att identifiera möjligheter till 
effektivare lokalnyttjande.

2023 TF OF, TF -

Utreda utvecklingsmöjligheter kring 
gruppbostäder enligt LSS som inte 
uppfyller lagkrav.

2023 TF OF, TF -

Utreda möjligheter att omvandla lokal 
inom befintligt lokalbestånd till ett så 
kallat 24/7- boende för personer med 
psykisk funktionsnedsättning.

2023 TF OF, SF, TF -

Övergripande lokalbehovsutredning 
avseende hemtjänstens och 
hemsjukvårdens lokaler med 
anledning av gällande 
arbetsmiljökrav.

2023 TF OF, TF -

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal för beredskapslager. 2023 TF OF, TF -

Övergripande lokalbehovsutredning 
samt möjligheter till samlokalisering 
av daglig verksamhets lokaler.

2023 OF, TF -

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal för daglig verksamhet i Tyringe. 2023 TF OF, TF -

Total beräknad kostnad 2023 TN 350
Utreda kring korttids- och 
fritidsverksamhet enligt LSS – behov 
av antal platser och eventuellt 
samlokalisering.

2024 TF OF, TF -

Utredning – framtida användning av 
administrativa lokaler med särskilt 
fokus på Stadshusets lokaler samt 
samlokalisering av 
arbetsmarknadsförvaltningens 
administrativa lokaler.

2025 TN Samtliga 
förvaltningar 2 000

Observera! Fler utredningar kommer 
att tillkomma i samband med att den 
strategiska lokalgruppen 
samplanerar för 
lokalförsörjningsplan 2024-2028.



Kommunarkiv Förslag att teckna Tillträde 1/7 2023 976 400 kr/år
451410 Sösdala simhall Renovering och tillbyggnad 2023 Hjälpmedelscentral Förslag att teckna Tillträde 1/1 2024 1 650 000 kr/år
800710 Brandstation Hässleholm Om- och tillbyggnad 2023 SFI Tecknat Tillträde 1/4 2023 753 000 kr/år
605030 Vittsjö skola och förskola Et 1: Ombyggnad förskola och mark 2022 Sösdala hemtjänst Förslag att teckna Tillträde 1/6 2023 750 040 kr/år
605030 Vittsjö skola och förskola Et 2: Nybyggnad, ersättning för by C/D. 2025

606010 Furutorpshallen, Vinslöv Om- och tillbyggnad 2023
Badhus Nybyggnad 2025

603020 Grönängsskolan Nybyggnad fsk, kök/matsal, hörselskola, 
idrottshall samt ombyggnad skola

2023

607030 Ballingslövs skola/förskola Alt 4: Nybyggnad fsk inom skolans område 2025

Samordnad måltidsorganisation Beslutad av KF. 2027 bygg av nytt 
kökskapacitet.

2027

230190 Familjens Hus Ombyggnad inom T4-matsal 2023
Ridhus Österås Nybyggnation, utredning pågår. 2023

610020 Restaurangskolan Nödvändig renovering 2023

Björklunda förskola (nytt) Nybyggnation av konceptförskola i 
Björklunda. 2026

SoL boende Kvarngården (nytt) Ombyggnation av Kvarngården för boende till 
OF. 2024

Ny förskola Tyringe (nytt) Nybyggnation av konceptförskola i Tyringe 2025

Furutorpsskolan Vinslöv Ombyggnation/Renovering av skolan inkl nytt 
kök beräknat i budget 2022 i samordnad 
måltidsorg.

2025

*Motiveringar av behov/åtgärder finns även beskrivit i nämnderna lokalbehovsplaner, se bilaga 10–16. 
**Förutsätter att alla politiska beslut är tagna i god tid samt att alla myndighets tillstånd är beviljade i god tid.

?

Fastighetsförvärv
Ridhuset pågående dialog om förvärv av ridhus

Se kapitel 6 i "Lokalförsörjningsplan Hässleholms kommun 2023-2027".

Beslutade och kommande investeringar samt förändringar i lokalbestånd
Namn

Beslutade investeringsprojekt:

Objektnr Namn * Typ av åtgärd ** Färdigställande år

Kommande investeringsprojekt i investeringsbudget 2022-2024

Status Tillträde Hyresbelopp

Utredning av potentiellt nya hyreskontrakt/kontraktsförslag

Kommande utredningar budget 2022:
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1. Inledning 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 är en komprimerad plan jämfört med tidigare planer och bygger 
till viss del på föregående plan.  
Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg i kommunens lokalförsörjningsarbete. Målet med 
lokalförsörjningen är att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. En 
effektiv lokalförsörjning innebär att tillhandahålla verksamhetslokaler som är funktionella, 
kostnadseffektiva och som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska aspekter på 
kort och lång sikt. För att uppnå detta krävs att kommunen har en strukturerad process för att 
samordna planeringen av kommunens huvuduppdrag med planeringen av lokalförsörjningen. 

 
Lokalförsörjningsplanen ska också utgöra underlag för kommunens budgetberedning. 
Kommunstyrelsen fastställer lokalförsörjningsplanen efter att beslutet om Strategisk plan med budget 
och flerårsplan är antaget. 

 
Kommunens lokalbestånd uppgick 2020 till 462 975 m2 med en hyreskostnad om ca 345 miljoner 
kronor. För att identifiera konkreta åtgärder för att säkerställa verksamheternas lokalbehov och hur det 
kan tillgodoses samt hur lokalnyttjandet kan effektiviseras krävs fördjupningar inom de olika 
verksamhetsområdena/lokalkategorierna. Detta är ett pågående arbete som kommer att redogöras för i 
Lokalförsörjningsplan 2024-2028. 

 
Det finns ett pågående projekt, effektivisering av kommunens lokalbestånd, som har för uppdrag från 
Kommunfullmäktige att redovisa hur kommunen kan spara 27 millioner kronor på tre år. 

 
Beslutade investeringar och lokalförändringar fram till år 2027 uppgår till ca 1 miljarder kronor 
och medför ökade nettokostnader med ca 47,4 miljoner kronor per år för tillkommande 
kapitalkostnader. 

 
1.1 Lokalförsörjningsplanens förutsättningar och framtagning 
Framtagningen har skett i samarbete med lokalnyttjande nämnder som fått redovisa sina lokalbehov 
och tekniska nämnden som också har lämnat underlag för lokalerna med avseende på areor, typ av 
objekt och internhyra. Den gemensamma beredningen ska utvecklas till kommande planer. 
Lokalförsörjningsplanen 2023–2027 bygger i huvudsak på uppgifter som redovisats under 2021-2022. 
Planeringen bygger på analyser av de mål, strategier, behov och planer som uttrycks av 
kommunfullmäktige, nämnders lokalbehovsplaner och det löpande arbetet med lokalförsörjning, såväl 
i beredningsgrupper som i den strategiska lokalförsörjningsgruppen. 

 
Prognoser över befolkningsutveckling bygger på Hässleholms kommuns demografiska 
befolkningsprognos för år 2019. Redovisade årskostnader utgörs av hyreskostnad i form av en 
självkostnadshyra. 

 
Lokalrevisionerna har tagits fram i samverkan mellan tekniska nämnden/förvaltningen och 
lokalnyttjande verksamheter. Lokalrevisioner gällande administrativa och övriga lokaler som har tagits 
fram av fastighetsstrategen och fastighetsekonomen i samverkan med tekniska nämnden/förvaltningen. 



 

 

Lokalrevisionerna utgör också ett viktigt verktyg i det fortsatta och löpande arbetet med 
lokalförsörjningsfrågor. 

 
Lokalförsörjningsplaneringen har utgått från Riktlinjer för lokalförsörjning Hässleholms kommun 
(Dnr KLK 2019/11) och denna lokalförsörjningsplan är ett delresultat i ett pågående 
utvecklingsarbete.  
 
En stor del av arbetet med denna lokalförsörjningsplan har handlat om att få fram kvalitetssäkrade 
uppgifter. Detta arbete har gett värdefull kunskap om hur processen fungerar, vilka uppgifter som 
finns tillgängliga, var uppgifterna finns och vilka rutiner som saknas. Det finns en del kvar att göra i 
arbetet med att få fram kvalitetssäkrade uppgifter och långsiktiga underhållsplaner gällande 
kommunens lokalbestånd. Ansvaret för detta arbete ligger på tekniska nämnden som samordnar 
kommunens lokalförsörjning samt förvaltar det ägda och inhyrda lokalbeståndet i kommunen. 

 
Lokalförsörjningsprocessen bör fortsätta utvecklas för att de övergripande målen för kommunens 
lokalförsörjning ska kunna uppnås. 

 
1.2 Lokalförsörjningsplanens disposition 
1. Inledning 
– här redogörs för förutsättningarna för framtagandet av lokalförsörjningsplanen och sammanfattning 
av resultatet. 

 
2. Utgångspunkter för lokalförsörjningen 
– här redogörs för processen, mål och uppföljning av mål. 

 
3. Omvärld och kommunens utveckling 
– här redogörs kortfattat för yttre faktorer som påverkar verksamheternas utveckling och framtida 
lokalbehov, befolkningsutveckling och bostadsbyggande. 

 
4. Lokalbestånd och lokalbehov 
– här redovisas lokalbestånd, lokalbehov och balansen mellan dem. 

 
5. Fördjupningar per lokalkategori 
– här redovisas en sammanfattning över verksamheten utveckling, lokalbeståndets utveckling samt 
förslag till åtgärder per lokalkategori (ej i Lokalförsörjningsplan 2023-2027). 

 
6. Sammanfattning och prioritering av åtgärder 
– här redovisas slutsatser och förslag till åtgärder som den strategiska lokalförsörjningsgruppen 
beslutat att prioritera utifrån denna lokalförsörjningsplan. 



 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Beslutade investeringar samt kommande utredningar och hyreskontrakt 

Bilaga 2. Lokalbehovsplan BUN  

Bilaga 3. Lokalbehovsplan ON  

Bilaga 4. Lokalbehovsplan KS/KLF  

Bilaga 5. Lokalbehovsplan KFN  

Bilaga 6. Lokalbehovsplan TN 

Lokalbehovsplaner har inte inkommit från SN och AMN. 



 

 

2. Utgångspunkter för lokalförsörjningen 
2.1 Övergripande mål och syfte 
Kommunen ska säkerställa en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning, det framgår från 
kommunens Riktlinjer för lokalförsörjning (Dnr KLK 2019/11). Där poängteras vikten av att alla 
verksamheter arbetar aktivt med lokalförsörjningen och att det skapas en samsyn i planeringen. En 
effektiv lokalförsörjning innebär att tillhandahålla verksamhetslokaler som är funktionella, 
kostnadseffektiva och tar hänsyn till miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska aspekter på kort 
och lång sikt. 

 
Nämnderna ska medverka i den långsiktiga och strategiska planeringen av kommunens lokalbestånd 
för att skapa en samsyn. Detta innebär att aktivt söka möjligheter till effektiviseringar i 
lokalanvändning samt bidra till att föreslagna åtgärder genomförs. 

 
Med god ekonomisk hushållning menas att kommunen ska äga och hyra väl anpassade lokaler till 
lägsta möjliga kostnad. Den kommunala verksamheten ska bedrivas i för ändamålet lämpliga lokaler. 
Fastigheterna ska underhållas och användas med målsättningen att bibehålla kapacitet och 
funktionalitet i syfte att uppnå maximal livslängd och optimal driftsekonomi. Alla kommunens 
nämnder ska samverka för att arbeta med energieffektivisering för att minska driftkostnader och för att 
minimera påverkan på miljön. 

 
2.2 Lokalförsörjningsprocessen 
Lokalförsörjningsprocessen beskriver hela processen från tidigt uttryckt behov, via beställning, till 
färdigställd och anpassad lokal för kommunala verksamheter. Processen används för lokalplanering, 
nyproduktion, nya inhyrningar och större lokalanpassningar. Här nedan framgår stegen i 
lokalförsörjningsprocessen: 

 
- varje nämnd tar fram och beslutar om sin egen femåriga lokalbehovsplan. 

Lokalbehovsplanen revideras årligen och är en del av kommunens lokalförsörjningsplan. 
 

- en femårsplan som revideras årligen. Planen grundar sig på nämndernas 
beslutade lokalbehovsplaner och de tidigare fattade besluten gällande kommunens lokalförsörjning. 
Strategiska lokalförsörjningsgruppen är ansvariga för framtagning av lokalförsörjningsplan. 
Kommunstyrelsen fastställer lokalförsörjningsplanen efter att beslutet om Strategisk plan med budget 
och flerårsplan är taget. 

 
- när lokalförsörjningsplanen och budgeten har beslutats och blivit gällande kan 

nämnderna beställa de beslutade projekten enligt den gällande lokalförsörjningsplanen av tekniska 
nämnden. 

 
- ett projektspecifikt lokalprogram tas fram och 

detta lokalprogram med tillhörande ritningar ska ligga som underlag för hyresavtalsframtagande. 
 

- Det projektspecifika lokalprogrammet 
med tillhörande ritningar inklusive förslaget till hyresavtal ska godkännas av tekniska nämnden eller 
av kommunstyrelsen enligt beslutsordning. 

 



 

 

- projektering och produktion får påbörjas när ett beslut om 
genomförande är fattat och hyresavtal är godkänt. Detta gäller även externa förhyrningar. 

 
– uppföljning av investeringsprojekt ska göras enligt Riktlinjer 

investeringar, fastställda av kommunfullmäktige den 26 mars 2018, se punkt 6.5 
Uppföljning/Slutredovisning. 

 
2.2 Revidering av riktlinjer och uppföljning av lokalförsörjningsprocessen  
Framtagningen av lokalförsörjningsplanen har i grunden följt de riktlinjer som fastställdes av 
Kommunfullmäktige § 35/2019. Det pågår en revidering av riktlinjerna som planeras att vara klara 
under 2021. Revidering inriktar sig på de synpunkter som har framkommit under revisionsarbete (EY 
och kommunens interna revision) kring granskning av lokalförsörjningsprocessen i Hässleholms 
kommun. 



 

 

3. Omvärld och kommunens långsiktiga utveckling 
3.1 Vision och mål 
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, 
arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas. Fastställd av 
kommunfullmäktige 2003-11-24, § 182 Dnr 2003.439 019. 

 
3.2 Geografiska förutsättningar 
Hässleholms kommun bildades 1974 genom en sammanslagning av flera kommuner. Kommunen är 
den största i Skåne sett till yta med en landareal på ca 1 270 kvadratkilometer och den femte största 
sett till befolkning med 52 121 invånare år 2019. I kommunen finns sju större orter; Hässleholm, 
Tyringe, Vinslöv, Sösdala, Bjärnum, Hästveda och Vittsjö. 

 

Bild 1 Kartbild Hässleholm kommun. Källa: Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Hässleholms kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige 2017-09-25. 

 

3.3 Befolkningsutveckling 
Kommunen har två befolkningsprognoser (framtagna år 2019) en med en demografisk framskrivning 
och en byggbaserad prognos utifrån kommunens byggplaner. Båda prognoserna avser tidperiod 2019– 
2040. 

I 



 

 

Den demografiska prognosen visar en ökning med 3 025 invånare från 52 121 till 55 146 personer 
fram till 2040. Den byggbaserade prognosen visar en ökning på 10 727 invånare, från 52 121 till 62 
848 personer fram till 2040. Skillnaden mellan de två prognoserna är ca 7 700 invånare, den största 
ökningen ligger i ålderskategorin 20–64 år. 

 
Framme vid 2028 är skillnaden mellan de båda prognoserna drygt 3 180 personer. 
Den demografiska befolkningsprognosen utgör underlag för lokalförsörjningsplanen och analyserna i 
lokalrevisionerna. 

 
 

Figur 1 Befolkningsprognos enligt demografisk framskrivning för Hässleholms kommun, år 2019–2040 (Staticon AB). 
 

3.4 Bostads- och markförsörjningsplan 
En ny bostads- och markförsörjningsplan för Hässleholms kommun antogs år 2020. Den redogör bland 
annat för den överenskommelse som finns mellan staten och Hässleholms kommun kopplat till 
Sverigeförhandlingen. Hässleholms kommun åtar sig att bygga 3 000 bostäder i samband med en ny 
generation järnväg. Kommunen har totalt 5 000 bostäder i planberedskap. För att kommunen ska nå 
upp till målet behövs ett genomsnittligt byggande på minst ca 230 bostäder per år. Det finns en relativt 
stor mängd bostäder som kan byggas på redan färdiga detaljplaner. Flera av detaljplanerna avser de 
mindre orterna och markområdena har under flertalet år förblivit obebyggda. Inom Hässleholm tätort 
finns främst detaljplaner på privat mark men det är inte tillräckligt, det finns ett behov av att upprätta 
nya byggrätter för att nå målet om 3 000 bostäder till 2030. 

 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Hässleholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-09-25. 
Dokumentet redogör bostadssituationen i Hässleholms kommun med utgångspunkt från den 
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehov för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. 
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4. Lokalbestånd och lokalbehov 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av lokalbeståndet år 2020 samt beslutade 
lokalförändringar. I avsnittet redovisas också en bedömning av verksamheternas framtida lokalbehov, 
baserat på prognoser samt nämndernas lokalbehovsplaner. 

 
4.1 Lokalbeståndets omfattning i area 
Kommunens bestånd av ägda och hyrda lokaler uppgick 2020 till ca 462 975 m2 fördelat på ca 360 
259 m2 ägda fastigheter och 112 166 m2 inhyrda objekt. 

 
Största lokalnyttjande nämnd är Barn- och utbildningsnämnden som har drygt 44 procent av 
lokalbeståndet, följt av Omsorgsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Objekten som saknar 
nämnd nyttjas bland annat av externa hyresgäster och föreningar. Delar av dem är vakanta och/eller 
rivningsobjekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Lokalbestånd i m2 enligt framtagna lokalrevisioner. 
 

Figur 3 Procentuell fördelning av lokalbeståndet i Hässleholms kommun 2020. 
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4.2 Lokalbeståndets hyreskostnader och externa hyresintäkter 
Lokalbeståndets hyreskostnad för 2020 uppgick till ca 345 miljoner kronor 2020, varav ca 226 
miljoner var för det ägda lokalbeståndet och ca 119 miljoner kronor för det inhyrda lokalbeståndet. 
Lokalkostnadens fördelning följer i stort lokalbeståndets fördelning. 

 
De externa hyresintäkterna uppgick år 2020 till 5 560 092 kronor. 

 
De hyreskostnader som presenteras i denna lokalförsörjningsplan är självkostnadshyran för lokalerna, 
där följande poster ingår: drift för byggnad och mark, administration av ägda/hyrda lokaler, 
fastighetsskatt, försäkringar, mediakostnader, planerat underhåll, felavhjälpande underhåll, planerad 
drift, renhållning, ränta och avskrivningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Lokalbeståndets hyreskostnader för enligt respektive lokalrevision. 
 

4.3 Hyreskostnad per m2 samt lokalkostnadsfördelning 
Sammanställningen över lokalkostnaden per kvadratmeter visar att Arbetsmarknadsnämndens lokaler 
är dyrast per kvadratmeter (1 532 kr/m2) följt av de administrativa lokalerna (985 kr/m2) och 
Omsorgsnämnden (945 kr/m2). Kostnaden per kvadratmeter har variationer inom nämndernas 
lokalbestånd, djupare analyser görs i bilagorna. Kostnaden för administrativa lokaler utmärker sig då 
de inhyrda lokalerna uppvisar höga kvadratmeterkostnader i jämförelse med marknaden i övrigt och 
kommunens egenägda administrativa lokaler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Hyreskostnader i kr/m2. 

HYRESKOSTNADER 2020 
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4.4 Lokalbeståndets tekniska status 
Kommunens egenägda fastigheter ska underhållas och användas med målsättningen att bibehålla 
kapacitet och funktionalitet i syfte att uppnå maximal livslängd och optimal driftsekonomi. För att 
göra detta krävs god kännedom om fastighetsbeståndets tekniska status och vilka åtgärder som bör 
genomföras i beståndet. Det är också viktigt att det finns en samsyn kring vilka objekt som ska 
investeras i, ur såväl tekniskt- som verksamhetsperspektiv. Annars riskerar det ske investeringar i 
fastigheter som verksamheten inte har för avsikt att nyttja på längre sikt. I nuläget pågår arbetet 
med att ta fram tekniska statusbedömningar och förvaltningsplaner. 

 
4.5 Beslutade och kommande investeringar 
Lokalbeståndets utveckling i kvadratmeter och kostnader är beroende av de förändringar som beslutas. 
Sett till 2021 års lokalbestånd så finns ett antal beslutade projekt och åtgärder. Projekten har kommit 
olika långt. För en del pågår planering medan andra är i ett genomförandeskede. 
 

4.5.1 Konsekvenser av beslutade och kommande investeringar 
Beslutade investeringar samt kommande utredningar och hyreskontrakt (se bilaga 1) redogör för 
genomförda projekt nuvarande år, redovisning av samtliga beslutade och kommande projekt och 
kommande hyreskontrakt där tidshorisonten därmed sträcker sig mellan 2023 och 2027. De beslutade 
projekten har en sammantagen investeringsutgift på ca 1 miljarder kronor inklusive det nya badhuset 
om 325 miljoner kronor, de kommande projekten har hitintills en sammantagen investeringsutgift på 
ca 153 miljoner kronor. 

 
Lokalförändringarna kommer att påverka kapitalkostnaderna. Sammantaget kommer de beslutade 
åtgärderna att öka kommunens kapitalkostnader med ca 47,4 miljoner kronor (netto), de kommande 
projekten kommer att öka kommunens kapitalkostnader med ca 8 miljoner kronor. Det finns även 
projekt som inte är investeringsprojekt men som kommer att resultera i en ökad hyreskostnad för 
kommunen i framtiden, exempelvis tillkommande hyresavtal. Den sammanlagda hyran för 
kommande och föreslagna uppgår till 4,1 miljoner kronor. 

 
4.5.2 Investeringar och ökade driftskostnader i budget 2022 
I bilaga 1 finns redovisning av kommande utredningar, kommande hyresavtal som medför ökade 
driftskostnader samt investeringskostnader som är beslutade i [Strategisk plan med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024–2025]. 

 
4.6 Lokalbeståndets samt lokalbehovets utveckling 
Som underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov ska nämnderna ta fram lokalbehovsplaner. 
Lokalbehovsplanerna utgör i sin nuvarande utformning inte kompletta underlag för verksamhetens 
lokalbehov för 2022 och framåt. För att komplettera dessa startades 2019 ett projekt med att kartlägga 
kapaciteten i lokalerna, verksamheternas lokalnyttjande och lokalbehov, detta har dokumenterats i 
lokalrevisioner och utgör underlag till denna lokalförsörjningsplan. 



 

 

4.7 Prioriterat arbete och förslag till åtgärder i kommunens lokalbestånd ur ett 
effektiviseringsperspektiv 
Strategiska lokalgruppens bedömning är att kommunen måste arbeta för att effektivisera 
lokalbeståndet. Det pågår ett projekt för effektivisering av kommunens lokalbestånd med 
diarienummer KLF 2020/1136. Arbetet pågår och det finns ett flertal objekt där effektiviseringar 
gjorts vilket innebär både avgående och omförhandlade lokalkostnader. För perioden 2022-2024 
väntas de avgående ytorna uppgå till ca 10 000 kvm, vilket motsvarar ca 6,2 miljoner kronor i 
avgående lokalkostnader.  
 
De ordinarie lokalbeståndets effektiviseringsåtgärder pågår och i tabellen nedan redovisas dessa för 
perioden 2022-2024.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avgående och omförhandlade lokalkostnader 
 

Förvaltning Objekt Namn Kommentarer  
Adm/SF 281120 Frykholmsgatan 4 Upphört 2022-03-31  
Övr/AMF 281170 Väpnaregatan 6 Upphör 2023-04-30  
Övr/AMF 217060 Projekt Origo N Skånehuset Upphört 2022-04-30  
Övr/TF 608010 Kyrkskolan Sålt till Hässlehem som tar över i slutet av 

2022  

Adm/AMF 110324 Kasern Lybecker Minskad hyra och endast ettårigt avtal fr om 
2022-01-01  

Övr/OF 700150 Ekegården SÄBO Avflytt 2022-06-30  
Adm/AMF 230160 Norra Station Hus M8/M10 Minskad hyra pga minskad yta fr 3 049 m² 

till 2 233 m² (from 22-01-01)  

Övr/BUF 712180 Norregårds förskola Avflyttas 2022-12-31  
Övr/BUF 711250 Speldosans förskola Tormestorp Avflyttas 2022-08-31. Kommunens 

fastighet, ska säljas.  

Övr/BUF 712510 Lilla Björns förskola Upphört 2022-04-30  
Övr/BUF 712500 Ekbackens montessori Upphört 2022-05-31  
Övr/BUF 712200 Språkförskolan Avflyttas 2022-06-30  
BUF 712430 Kärnhuset, moduler Avflyttas 2022-06-30  
BUF 710010 Bullerbyn, moduler Avflyttas 2022-12-31  
SF 270210 Brf Stockeby Sålt 2022-05-23  
SF 700170 Kaptensgatan 11 Avflyttad 2021-06-30. Sålt 2022-04-01  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

5. Fördjupningar per lokalkategori 
Fördjupningarna per lokalkategori är inte uppdaterade i denna plan. De senast gjorda fördjupningarna 
finns att läsa i föregående plan. 
 
Nämndernas lokalbehov redogörs för i bifogade lokalbehovsplaner.  

 
I nästa lokalförsörjningsplan ska nya fördjupningar göras. Syftet med fördjupningen är analysera 
verksamhetens utveckling och behov för att hitta åtgärder. Det kan exempelvis vara 
verksamhetsanpassningar, fördjupade utredningar och inriktningar för det löpande 
lokalförsörjningsarbetet. Målet är att åtgärderna ska bidra till kommunens mål för lokalförsörjningen.  

 
Tidigare gjorda fördjupningar finns för: 

 
Administrativa lokaler 

 
Förskola 

 
Grundskola 

 
Gymnasieskola 

 
Arbetsmarknadsnämnden 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
Omsorgsnämnden 

 
Övriga lokaler 



 

 

6. Sammanfattning och handlingsplan 2023–2027 
I avsnittet redogörs för lokalförsörjningsåtgärder, effektiviseringar och fortsatt arbete inom 
lokalförsörjning som strategiska lokalförsörjningsgruppen prioriterat utifrån denna 
lokalförsörjningsplan och det strategiska arbetet med kommunens lokalförsörjning. 

 
6.1 Sammanfattning 
Den övergripande analysen av lokalbeståndet och lokalbehovet visar att det finns ett gap mellan 
lokalbeståndet och lokalbehovet. Inom vissa lokalkategorier finns det tydliga lokalöverskott samtidigt 
som delar av beståndet inte är ändamålsenligt för verksamheten eller kräver stora tekniska 
investeringar. Stort är överskotten inom grundskolan och gymnasieskolan, samtidigt gör kommunen 
stora investeringar i lokalbeståndet. 

 
För att nå de beslutade besparingsmålen om 27 miljoner kronor måste stora effektiviseringar göras i 
beståndet. Projektet pågår med diarienummer KLF 2020/1136. 

 

6.2 Handlingsplan 2023–2027 
Strategiska lokalförsörjningsgruppen har identifierat åtgärder, utredningar och prioriterat arbete inom 
kommunens lokalförsörjning för de kommande åren vilket sammanfattas under respektive 
fördjupningsområde i kapitel 5 i föregående plan. Aktuella åtgärder redovisas i nedanstående 
handlingsplan som sträcker sig över planperioden. I handlingsplanen anges vilken åtgärd som avses, 
när den ska genomföras, vilken nämnd som har samordningsansvar respektive utföraransvar för 
åtgärden samt vilka resurser som avsatts för att genomföra den. Slutsatserna från genomförda åtgärder 
hanteras inom ramen för det strategiska lokalförsörjningsarbetet och handlingsplanen revideras årligen 
tillsammans med lokalförsörjningsplanen. 
 
Alla åtgärder som föreslås kommer inte att hinnas med om det inte finns tillräckligt med resurser. I den 
strategiska lokalgruppens fortsatta arbete kommer prioriteringar och omfördelningar mellan åren att 
behöva göras. 

 

Åtgärd Kommentar / 
status 

Tidpunkt för 
genomförande år 

Samordnings- 
ansvar 

Berörda 
förvaltningar 

Beräknad 
kostnad i tkr 

Utvärdering av gymnasieskolornas 
utbildningsprogram i relation  till lokalerna. Utgår (?) 2022 TF BUF, TF - 

Utreda den totala lokalkapaciteten i 
Tyringes alla förskolor samt fastställa 
teknisk status. 

Pågår 2022 TF BUF, TF - 

Utreda lokalerna för Restaurangskolan och 
inkludera i den nya måltidsorganisationen. ? 2022 TF AMF, BUF, TF - 

Kontinuerlig uppdatering av teknisk status 
för alla förskolelokaler, grundskolelokaler 
och gymnasieskolelokaler. 

Pågår 2022 TF TF - 

Utreda möjligheter till samlokalisering av 
fritidsgårdslokaler i skolans lokaler eller i 
idrottsanläggningar. 

Pågår 2022 TF BUF, KFF, TF - 

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal som omfattar hemtjänst Centrum och 
Öster. 

Pågår 2022 TF OF, TF - 

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal som omfattar hemtjänsten i Sösdala. 

Hyresförslag 
finns 2022 TF OF, TF - 



 

 

Åtgärd Kommentar / 
status 

Tidpunkt för 
genomförande år 

Samordnings- 
ansvar 

Berörda 
förvaltningar 

Beräknad 
kostnad i tkr 

Ställningstagande till lokalobjekt som finns 
i objektlistan. Pågår 2022 TN TF - 

Ställningstagande till objekt i 
lokalkategorin ”övriga lokaler” (se tabell 1 
på sid 9 i lokalrevisionen för ”övriga 
lokaler”). 

Ej påbörjad 2022 TN TF - 

Utreda utvecklingsmöjligheter av 
Furutorpsskolans lokaler, beloppet finns 
avsatt i investeringsbudget för 2022. 

Pågår 2022 TN BUF, TF - 

Total beräknad kostnad   2022 TN   200 
Utvärdera förskolornas och grundskolornas 
framtagna kapacitet och värdera 
möjligheter till effektivisering. 

  2023  TF BUF, TF - 

Utreda möjligheter till integrering av 
fritidshemslokaler i skolornas ordinarie 
verksamhet. 

  2023 TF BUF, TF - 

Utreda, efter analyser av slutsatser från 
ovan punkt, fritidsgårdslokal i 
Vittsjö/Bjärnum. 

  2023 TF KFF, TF - 

Ta fram och säkerställa areafördelningen 
mellan olika verksamheter inom särskilda 
boenden för att identifiera möjligheter till 
effektivare lokalnyttjande. 

  2023 TF OF, TF - 

Utreda utvecklingsmöjligheter kring 
gruppbostäder enligt LSS som inte 
uppfyller lagkrav. 

  2023 TF OF, TF - 

Utreda möjligheter att omvandla lokal inom 
befintligt lokalbestånd till ett så kallat 24/7- 
boende för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

  2023 TF OF, SF, TF - 

Övergripande lokalbehovsutredning 
avseende hemtjänstens och hemsjukvårdens 
lokaler med anledning av gällande 
arbetsmiljökrav. 

  2023 TF OF, TF - 

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal för beredskapslager.   2023 TF OF, TF - 

Övergripande lokalbehovsutredning samt 
möjligheter till samlokalisering av daglig 
verksamhets lokaler. 

  2023   OF, TF - 

Utreda och ta fram förslag gällande ny 
lokal för daglig verksamhet i Tyringe.   2023 TF OF, TF - 

Total beräknad kostnad   2023 TN   350 
Utreda kring korttids- och fritidsverksamhet 
enligt LSS – behov av antal platser och 
eventuellt samlokalisering. 

  2024 TF OF, TF - 

Utredning – framtida användning av 
administrativa lokaler med särskilt fokus på 
Stadshusets lokaler samt samlokalisering av 
arbetsmarknadsförvaltningens 
administrativa lokaler. 

  2025 TN Samtliga 
förvaltningar 2 000 

Observera! Fler utredningar kommer att 
tillkomma i samband med att den 
strategiska lokalgruppen samplanerar för 
lokalförsörjningsplan 2024-2028. 

          

Tabell 2 Lista över pågående och kommande åtgärder. 
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Bilaga 1 till Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 2023-2027 

Beslutade och kommande investeringar samt förändringar i lokalbestånd 

Objektnr Namn * Typ av åtgärd ** Färdigställande år 

Beslutade investeringsprojekt: 
451410 Sösdala simhall Renovering och tillbyggnad 2023 
800710 Brandstation Hässleholm Om- och tillbyggnad 2023 
605030 Vittsjö skola och förskola Et 1: Ombyggnad förskola och mark 2022 
605030 Vittsjö skola och förskola Et 2: Nybyggnad, ersättning för by C/D. 2025 
606010 Furutorpshallen, Vinslöv Om- och tillbyggnad 2023 

 Badhus Nybyggnad 2025 

603020 Grönängsskolan Nybyggnad fsk, kök/matsal, hörselskola, 
idrottshall samt ombyggnad skola 2023 

607030 Ballingslövs skola/förskola Alt 4: Nybyggnad fsk inom skolans område 2025 

 Samordnad 
måltidsorganisation 

Beslutad av KF. 2027 bygg av nytt 
kökskapacitet. 2027 

230190 Familjens Hus Ombyggnad inom T4-matsal 2023 
 Ridhus Österås Nybyggnation, utredning pågår. 2023 

610020 Restaurangskolan Nödvändig renovering 2023 
Kommande investeringsprojekt i investeringsbudget 2022-2024 

  Björklunda förskola (nytt) Nybyggnation av konceptförskola i 
Björklunda. 2026 

  
Furutorpsskolan Vinslöv 

Ombyggnation/Renovering av skolan inkl 
nytt kök beräknat i budget 2022 i 

samordnad måltidsorg. 
2025 

Kommande utredningar budget 2023: 
Se kapitel 6 i "Lokalförsörjningsplan Hässleholms kommun 2023-2027". 

Fastighetsförvärv 
Ridhuset pågående dialog om förvärv av ridhus 

Nya hyreskontrakt/kontraktsförslag 

Namn Status  Tillträde Hyresbelopp 

Kommunarkiv Förslag att teckna Tillträde 1/7 2023 976 400 kr/år 
Hjälpmedelscentral Förslag att teckna Tillträde 1/1 2024 1 650 000 kr/år 

SFI Tecknat Tillträde 1/4 2023 753 000 kr/år 
Sösdala hemtjänst Förslag att teckna Tillträde 1/6 2023 750 040 kr/år 

 
 
 
 



 

 

 

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. 
    

Hässleholms 
kommun 
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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.  



 

 

 
 

 
 
 
 

 
Kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsplan 

 

Pågående lokalprojekt 

 

Projekt 

Nytt Badhus Häss-
leholm 

Beslut fattat i KF 7/6 § 160 
2021. Upphandling pågår. 

325 mnkr Hösten 
2025 

Ridanläggning 
Hässleholm 

 

Separat uppdrag av KS. 
Behov av ytterligare ridytor då efterfrå-
gan av antalet ridtider är långt större än 
dagens kapacitet. Förstudie pågår. Beslut 
väntas i KF under 2022.  

38 mnkr  

Permanent lo-
kal/anläggning för 
FMCK 

Uppdrag av KSAU. Separat arbetsgrupp 
arbetar med uppdraget på initiativ av TF. 

  

Tillbyggnad Furu-
torpshallen 

Upphandling pågår. Hallen förväntas vara 
klart till säsongen 2023-2024. 

20 mnkr Hösten 
2024 

Renovering/tillbygg-
nad Sösdala sim- 
och sporthall 

Projektering påbörjad. Renovering/till-
byggnad förväntas vara klar hösten 2023. 

65-70 mnkr Hösten 
2023 

Renovering och till-
gänglighetsanpass-
ning av fritidsgård 
Hästveda 

Projektering påbörjad. Delvis klar hösten 
2022. Installation av hiss sker hösten 
2023. 

2 mnkr Hösten 
2023 

Markan Projektering påbörjad. Renovering klar 
våren 2023. 

15 mnkr Våren 
2023 

Tyrs Hov Renovering tak – klart sommaren 2023. 20 mnkr Våren 
2023 

Fler gräsplaner för 
fotboll i Hässleholm 

Separat uppdrag av KF 2022. Förstudie pågår  

 

Övriga lokalbehov för förvaltningen härrör sig till behov av exempelvis underhåll, reparationer, verk-
samhetsförändring och kommer att presenteras för fastighetsägaren.

Hässleholms 
kommun 

Beslut 

Datum: 2022-03-16 

Kostnads be- Tidplan 
räknad 



 

 

 

 

Lokal och- eller anläggningsbehov 2022-2027 

 
 

Nr Lokalbehov Ärendestatus Prio Utredn/ 
beslut 

Önskat 
ibrukta-
gande 

Kommentar 

1 Lokaler för kampsport 
Behov av anpassade och per-
manenta lokaler för kamp-
sport.  

Förstudie efterfrågas 
 

2  Snarast När Kyrkskolans gymnas-
tiksal försvinner som bok-
ningsbart objekt står en 
av Hässleholms största 
kampsportsföreningar 
utan lokal. Likaså Daruma 
som hyr i T4-matsalen. 
Föreningarna kommer att 
erbjudas tider i kommu-
nala idrottshallar. 

2 Lokaler för HIF Klinten Förstudie efterfrågas 1  Snarast Omsorgen har stort be-
hov av Handikapp IF 
Klintens verksamhetslo-
kaler i källaren i Kasern 
Virgin. Ersättningsloka-
ler önskas. 

3 Fritidsgårdslokal Bjärnum 
 

Förstudie efterfrågas 
Olika alternativ har presen-
terats. Ett förslag är att in-
rymma verksamheten i sko-
lans centralkapprum.  

1  Snarast Lokaler saknas sedan 
Stationen i Bjärnum inte 
längre kan användas.  

4 Lokal Fritidsbanken 
 

Förstudie efterfrågas 1  Snarast Behov av central place-
ring och minst 300 kvm. 

5 Qpoolens simhallsdel (med 
eller utan Actic-delen). 
 

Förstudie efterfrågas 3  2025-2026 Inriktning för Qpoolens 
simhallsdel efterfrågas 
efter ny simhall tas i 
bruk. Förvaltningen har 
tidigare pekat på att an-
vända de till kamp-
sportslokaler. 

6 Hässleholmsgårdens bad-
del 

Förstudie efterfrågas 3  2025-2026 Varmbadet flyttar till 
nya lokaler 2025-2026. 
Befintliga lokaler bör 
byggas om till personal-
utrymmen. 

7 Fler omklädningsrum 
Farstorps IP 

Förstudie efterfrågas 2  Snarast Omklädningsrummen är 
undermåliga och för få. 
Föreningen har själv un-
dersökt möjligheten till 
bidrag.  

8 Fritidsgårdslokal i Tyringe Förstudie efterfrågas 1  2023 KF har beslutat att in-
rätta fritidsgårdsverk-
samhet på orten. Kor-
svirkeshuset kan vara ett 
tillfälligt alternativ. Hu-
set är dock inte till-
gänglighetsanpassat. 



 

 

9 Fritidsgårdslokal i Vinslöv Förstudie efterfrågas 2  2023 KF har beslutat att in-
rätta fritidsgårdsverk-
samhet på orten. Loka-
ler saknas. 

10 Fritidsgårdslokal Vittsjö Förstudie efterfrågas 2  2023 Då Medborgarhuset i 
Vittsjö ska användas till 
annan verksamhet sak-
nas lokaler för fritids-
gårdsverksamheten. 

11 Friidrottslokaler inomhus 
Hässleholm 

 3  Snarast Dialog förs med HAIS. 

12 Förråd Hovdala Boketorp Förstudie efterfrågas 3    

13 Besöksparkering Boketorp Förstudie efterfrågas 3    

14 Förändrad utemiljö Tyrs 
Hov simhall 

Förstudie efterfrågas 2   Utemiljön vid simhallen 
är undermålig. Under-
visningsbassängens vat-
tenbehandling är 
samma som för utebas-
sängen. Alger och skräp 
gör att verksamheten 
inte fungerar om ute-
bassängen är igång. 
Förvaltningen efterfrå-
gar en förstudie på åt-
gärder som skulle göra 
utemiljön användbart 
igen. 
  

Beslutad i KFN XXXXX     

 

För kultur- och fritidsförvaltningen 

Anders Rosengren 

Fiirvaltningschef 
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Datum Diarienummer 
2022-02-14  

  
Handläggare 
Ekonomichef Eva-Lotta Svensson 
Kommunledningskontoret 
 
0451-26 80 64 
eva-lotta.svensson@hassleholm.se 
 

 
 

 

Kommunledningskontoret  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Lokalbehovsplan för kommunledningsförvaltningen 
2023–2027 
 

Pågående lokalprojekt 

Centralarkiv 
Arkivlokalernas nuvarande kapacitet är inte tillräckliga för framtida behov och uppfyller 
inte myndighetskraven. Det finns även arbetsmiljöproblematik i och med att lokalerna 
är utspridda på flera ställen. Centralarkiv finns med i kommunstyrelsens antagna lokal-
försörjningsplan 2022-2026. Planerna är att inrymma ett centralarkiv i byggnad 137 på 
garnisonen vilken idag ägs av HIBAB. 
 
Brandstationen Hässleholm 
Under 2021 inleddes projektering av om- och tillbyggnad av brandstationen i Hässle-
holm. Arbetet kommer fortsätta under hela 2022. Ombyggnad omfattar i stort omkläd-
ningsrum, kontor och kök. Tillbyggnaden består av logement och larmkammare som 
dockar an befintlig vagnhall på ett tillfredställande sätt. Samtliga ombyggnader kommer 
bidra till en förbättring av arbetsmiljön på olika vis. Det kommer väl tillpass i samband 
med ökad bemanning.    
 

Nuläge 

Kommunledningsförvaltningen består av sju avdelningar och ansvarar för övergripande 
utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, IT, till-
växt, kommunikation och räddningstjänst. I förvaltningens uppdrag ingår även strate-
gisk planering, omvärldsbevakning, genomförande av kommunövergripande beslut, pro-
jekt och säkerhetsarbete. Verksamheten omfattar dessutom EU-frågor, juridiskt stöd, 
budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism och 
medborgarservice. 
 
Från och med 1 januari har en bolagisering av fiberavdelningen genomförts till ett 
kommunalt helägt bolag. 
 

 

 

Hässleholms 
kommun 
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Verksamhetslokaler 

Kommunledningsförvaltningens verksamhetslokaler för respektive verksamhetsområde be-
står av följande lokaler: 

 

 

Framtida lokalbehov 

Kommunledningsförvaltningens lokalbehov beror framför allt på faktorer såsom för-
valtningens framtida uppdrag och eventuella organisationsförändringar. En annan 
aspekt som berör de framtida lokalbehoven är utvecklingen inom förvaltningens verk-
samhetsområden. Den tekniska utvecklingen med automation och digitalisering kommer 
med all sannolikhet att påverka förvaltningens verksamhet. Nya tjänster kommer att be-
höva skapas och andra avvecklas.  
 
Vi kan redan idag se ett förändrat behov av kontorsytor för administrativ personal när 
arbetet hemifrån i större utsträckning möjliggjorts och tillåtits. Det är däremot i nuläget 
svårt att precisera vad en sådan utveckling skulle innebära i ett förändrat lokalbehov. I 
Strategisk plan med budget 2022-2024 har kommunfullmäktige budgeterat 500 tkr i 
kommunledningsförvaltningens driftbudget för att utreda hur framtida arbetssätt för 
administrativ personal påverkar lokalbehovet.  
 
Nedan följer framtida lokalbehov som bör beaktas och hanteras. 
 
Stadshus, det nuvarande Stadshuset är en sådan arbetsplats som på ett tydligt sätt visar 
på alla de aktuella frågor som finns kring utformningen av de framtida administrativa 
arbetsplatserna. Stadshuset har dessutom påtagliga tekniska brister, såsom ventilation 
och värme, som kan kategoriseras som stora. Några av dessa tekniska brister medför ar-
betsmiljöproblem för alla som har sin arbetsplats i huset. Detta gör att det inom en snar 
framtid borde fram ett ställningstagande gällande den strategiska huvudinriktningen för 
detta hus. 
 

Ägd / Hyra/år i kr
förhyd 2021 års nivå

230160 Norra Station,Etapp 1, (M8 & M10 ) Business Class Verkstaden 8 Tillväxt F 160 300 000
230110 Reläet 1, fd Inmente, Göta g.15 Hässleholm 88:1, ADM Ä 602 197 629
281050 Arkiv, Nytorget 3 Ryttaren 8, 13 m fl ADM F 80 34 929
281090 Havremagasinet, IT , Väpnareg.13 C Magasinet 3 ADM Ä 804 928 485
290010 Stadshuset, Nytorget 1 Stadshuset 8 ADM Ä 3404 1 998 138
236130 Brandstn mm, fd kommunkontor, Industrig.2 Mosebacke 17,18 RTj Ä 1480 170 374
800710 Hässleholms brandstation, Kommendörsg.2 Hässleholm 88:10 RTj Ä 3537 1 254 883
800720 Vinslövs brandstation Parken 9 RTj Ä 644 173 314
800730 Hästveda brandstation Hästveda 14:91 RTj Ä 356 105 039
800740 Ballingslöv brandstation Ballingslöv 5:96 RTj Ä 486 107 910
800750 Bjärnum brandstation Brandmannen 14 RTj Ä 795 579 647
800760 Vittsjö brandstation Vittsjö 108:1 RTj Ä 194 26 518
800770 Emmaljunga brandstation Björstorp 4:19 RTj Ä 76 33 407
800800 Röke brandstation, Röke 4047, Röke 4053 Röke 18:1 RTj Ä 224 52 166
800810 Sösdala brandstation RTJ Ä 372 385 293

TOTAL 13 214 6 347 732

Obj.nr  Namn  Fastighetsbet. Verksamhet Area, m2
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Underhåll, det löpande underhållet är eftersatt och det märks framför allt i Stadshuset 
och på brandstationen i Hässleholm. Räddningstjänsten är tacksamma för den om- och 
tillbyggnad som är på gång. Resterande delar är relativt eftersatta, såsom verkstad, vagn-
hall, belysning generellt, ytskikt på golv, väggar och tak, med mera. Kommunlednings-
förvaltningen ser gärna att en underhållsplan upprättas för dessa två objekt. 



Upprättad 190328
Rev. 190411
Rev. 200921
Rev. 210317
Rev. 220524

Verksamhet Område/objekt Förslag till åtgärd Utredningsbeslut Nämndens 
prioritering Genomförande Kommentar

Gymnasieskola HTS ventilation

Fortsättning med etapp 2 
och 3 för ny ventilation 

och renovering. 
Arbetsmiljöproblem

2020-2022

Projektering för etapp 2 
pågår. Projektet finns 

med i budget 2019, plan 
för 2020-22.

Förskola och 
grundskola Grönäng

Ny idrottshall, förskola, 
kök och matsal, 

Silviaskolan inkl Syrsans 
hörselförskola samt 
utveckling av Grön-

ängsskolan

BUN 2018-11-22       
TN 2018-11-27          2020-2023

 Förskola och idrottshall 
har tagits i drift 220401. 

Renovering av 
Grönängsskolan och 

nybyggnation av Silvia 
skolan pågår.

Förskola Tormestorp Ny förskola som ersätter 
befintliga förskola 2022 Planeras att tas i drift 

221001

Förskola Ny förskola T4 
området

Ny förskola , ersätter 
delvis befintliga  förskolor BUN 16-04-21 2021-2022 Tagit i drift 220501

Grundskola Bjärnum F-6

F-6 behov av 
sammanhängande lokaler 

och förbättrad 
tillgänglighet.

BUN 2016-05-26 2021-2022 Beräknas vara klar under 
hösten 2022

Förskola Vittsjö En avdelning etableras i  
permanenta lokaler 2023

En avdelning kommer att 
öppnas i medborgarhuset 

under 2022

Förskola mm. Familjens hus Ny lokal för verksamheten BUN 2016-06-23                   
SN 2016-05-17

2022-2023

Förskola och 
grundskola Ballingslöv

Nybyggnation av en 
förskola med en kapacitet 

om 60 barn
BUN 2017-10-26 1 2023

Grundskola Vittsjö Renovering eller 
nybyggnation KF- beslut 211129 1

Nybyggnation av lokaler 
som är knutna till den 
gamla skolan. Ersätter 

lokaler nuvarande 
byggnad C-D

2. Lokalbehov och förslag till utredning
Verksamhet Område/objekt Förslag till åtgärd Utredningsbeslut Nämndens 

prioritering Genomförande Kommentar

Grundskola Furutoprskolan/Vi
nslöv

Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning 1

Lokaler med 
ändamålenliga brister 

samt arbetsmiljöproblem.

Grundskola Stoby skola F-6 Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning

1

Omoderna lokaler, 
olämplig för nuvarande 

uppdrag, nerslitna lokaler 
med arbetsmiljöproblem.

Förskola Solgläntan/Tyring
e

Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning 1

Lokaler med låg 
ändamålenlighet samt  
arbetsmiljöproblem.

Särskola
Grundsärskola 

och 
gymnasiesärskola

Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning 1

Lokaler med låg 
ändamålenlighet samt  
arbetsmiljöproblem.

Barn och utbildningsnämndens lokalbehovsprioritering

1. Lokalbehov i genomförandefas



Grundskola Lejonskolan F-6 Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning

2

Omoderna lokaler, 
olämplig för nuvarande 

uppdrag, nerslitna lokaler 
med arbetsmiljöproblem.

Förskola Stubben/Finja Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning 2

Omoderna, nerslitna 
lokaler med låg 

ändamålenslighet för 
verksamheten.

Förskola Hässleholm 
Statena

Renovering alt. 
nybyggnation av en 

förskola med 6 
avdelningar

BUF efterlyser beslut 
om utredning

2

Verskamheten bedrivs 
idag på Statena i 

Bullerbys uttjänta lokaler 
och medför 

arbetsmiljöproblem.

Grundskola Tyringe Vedhygge Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning

2 Ändamålenliga brister

Grundskola Röke Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning 2

Ändamålsenliga brister, 
idrottshall, tillgång till 

grupprum, 
arbetsmiljöbrister i 

matsalen, 
lärararbetsplatser saknas  

mm.

Grundskola V Torup Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning 2

Ändamålsenliga brister i 
drottshall, lokaler för 
fritidshem, tillgången till 
grupprum, uppehållsytor 
för eleverna inomhus 
samt  lärararbetsplatser

Grundskola Finja Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning 2

Ändamålsenliga brister i 
fritidshemmets lokaler, 
tillgång till grupprum, 
uppehållsytor för 
eleverna inomhus samt 
lärararbetsplatser

Grundskola Farstorp Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning 2

Det saknas tillgång till 
grupprum, uppehållsytor 
inomhus samt 
lärararbetsplatser. Matsal 
saknas helt.

Grundskola Mala Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning 2

Det saknas tillgången till 
grupprum matsalen är 
sliten och upplevs bullrig

Grundskola Västerskolans 
restaurang

Utbyggnad av restaurang 
och entré

BUF efterlyser beslut 
om utredning 3

Nuvarande restaurang 
saknar kapacitet för att ta 
emot antalet ätande 
elever.

Grundskola Röinge skola Renovering eller 
nybyggnation

BUF efterlyser beslut 
om utredning

3

Verksamhet Område/objekt Förslag till åtgärd Utredningsbeslut Nämndens 
prioritering Genomförande Kommentar

Förskola Hlms tätort
Utökat antal 

förskoleplatser i 
Hässleholm 

3

Utbyggnadstakten 
beroende på 

befolkningsutvecklingen/
bostadsbyggandet. De 

planer på 
bostadsbyggande som har 

aviserats pekar på ett 
behov i mitten av 2020-

talet.



Grundskola Hlms tätort Planera för ny grundskola 
i Hässleholm 3

Behovet är svårbedömt, 
men under förutsättning 
av att bostadsbyggandet 
får den omfattning som 

överenskommits i 
Sverigeförhandlingen och 

att inga nya fristående 
skolor etableras i 

centralorten kommer 
nuvarande skolors 

kapacitet inte att räcka 
till. Tidpunkt går dock ej 

att bedöma för 
närvarande.



Lokalbehovsplan 2022 omsorgsnämnden Bilaga 2 Lokalrevision on 2022 

Verksamhet Orsak behov Förslag åtgärd Prio- Genom- Kommentar 
ritet förande 

Korttids- Lokalen är undermålig för Fortsätta projektering. 1 2022- Går från 30 
boende för verksamheten då det saknas Påbörja renovering så 2023 platser till 24 
äldre, Lyckåsa hygienutrymmen. Barriärvård snart som möjligt. efter 
Bjärnum kan inte bedrivas och lokalen renovering. 

uppfyller inte de lagkrav som 
ställs. 

Hemtjänst och Gruppen är idag sam- Fortsatt utredning och 1 2022-
hemsjukvård lokaliserad med Vittsjö- åtgärd. 2023 
Bjärnum gruppen i Vittsjö. Ineffektiv 

lösning då mycket körtid läggs 
för arbete i Bjärnum. Gruppen 
behöver egen lokal i Bjärnum. 

Hemtjänst och Verksamheten är sam- Fortsatt utredning om 1 2022- Om hemtjänst 
hemsjukvård lokaliserad med daglig flytt av hemtjänst och 2023 och hemsjuk-
Tyringe, verksamhet i källaren på hemsjukvård till ny vård flyttar kan 
Hemgården Hemgården. Kontor och lokal. daglig verk-

lunchrum saknas för hem- samhet vara 
sjukvård. Separata kvar i lokalerna 
omklädningsrum saknas för utan trång-
daglig verksamhet. Det är boddhet. 
väldigt trångt! Hemtjänst och 
hemsjukvård behöver ny lokal. 

Ventilation Flera medarbetare har Fortsatt utredning och 1 2022 Utredning är 
Kanslihus- uppvisat diverse symtom på åtgärd. tidigare 
vägen grund av bristfällig ventilation genomförd av 

i delar av byggnaden. Feelgood, men 
problemen 
kvarstår till viss 
del. 

Evakuerings- Behov när Lyckåsa ska 3 avElelRiRgaF 13å 1 2022-
lokal korttiden renoveras samt när sprinklers BjäFl~säteF aR>,,1äREls ,.,,ia 2023 
på Lyckåsa / ska installeras på särskilda FeROVeFiRgeR av 
säbo boenden. Lyckåsa. Fortsatt 

utredning av placering 
vid renovering av 
Lyckåsa respektive 
installation av sprinklers 
på särskilt boende. 

Nytt särskilt Efter förhyrning av Björksäter Fortsatt analys av 1 Plane- Viktigt att 
boende (säbo) har kommunen 498 säbo- befolknings-statistik. ring på- påbörja 
äldre platser i egen regi och ca 60 börjas planering i god 

köpta av privata vårdgivare. 2022- tid då det är en 
Enligt SCB:S nya befolknings- 2023, långdragen 
prognos ökar inte andel 80 år klart process. 
och äldre i samma takt som 2027 
visades 2018. Nytt säbo om ca 
50 platser borde bli aktuellt 
om 5-8 år. 



Verksamhet Orsak behov Förslag åtgärd Prio- Genom- Kommentar 
ritet förande 

Korttids- Ökat behov av insatsen. Fortsatt utredning och 2 2022-
boende vuxna Kommunen kan idag inte åtgärd. 2023 
LSS verkställa beslut inom rimlig 

tid. 
Hjälpmedels- Verksamheten inryms idag i Förslag till ny lokal på 2 2024 Omsorgsnämnd 
verksamhet trånga undermåliga lokaler. P2 området framtaget. en fattade 

Ökade volymer förväntas 220531 beslut 
framöver. Det finns behov av om att gå vidare 
att installera tvättutrustning med förslaget 
för att slippa slänga fullt till ny lokal. 
dugliga produkter. Yta behövs Inflyttning 2024. 
också för att kunna skilja på 
rent och smutsigt gods. 

Ny lokal för Grupperna sitter idag i Fortsatt utredning lokal. 2 2023 Utredning pågår 
samlokali- samlingssalen på Högalid inom befintliga 
sering hem- respektive på Ehrenborg. lokaler, avd 5 & 
tjänst öster & Sam lokalisering ger effektivare 6 på Högalid. 
centrum organisation när det gäller 

planering och ekonomi. 
Parkerings- Det saknas tillräckligt med Översyn av behov. 2 2023 
platser parkeringsplatser vid flera 

hemtjänst- och hemsjukvårds-
lokaler. 

Ny lokal för Hemtjänstområdet växer. Fortsatt utredning ny 2 2023 Utredning pågår 
hemtjänst Gruppen sitter idag i trånga lokal. kring ny lokal i 
Sösdala källarutrymmen på Björkhaga. Sösdala. 
Skansen- Behov av ett avdelningskök. Fortsatt utredning. 2 2024 
hemmet i Ombyggnad av hygien-
Vittsjö utrymme och städskrubb 

möjlig. 
Lokal för Insatsen ökar. Fler deltagare Fortsatt utredning. 2 2024 Utredning pågår 
daglig innebär planering av inriktning inom befintliga 
verksamhet på verksamhet, som skiljer sig lokaler. 

beroende på funktions-
nedsättning. 

Nytt boende Förvaltningen ser behov av ett Fortsatt utredning. 2 2024 Översyn av 
för personer boende för personer med lämplig lokal 
med psykisk psykisk funktionsnedsättning pågår. 
funktions- med dygnet runt-bemanning. 
nedsättning Denna typ av platser köps idag 

av privata vårdgivare. 
Hemtjänst Grupperna, väster 1 & 2 sitter Fortsatt utredning. 2 2025 
väster idag i två separata lokaler på 

väster-området. Samlokali-
sering ger effektivare 
organisation när det gäller 
planering och ekonomi. Ett 
väster 3 kommer sannolikt att 
skapas, då området växer med 
nybyggda bostäder. 

Beslut ON 22-05-31 
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