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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid : 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, 2021-05-27, kl. 13:30-15:00 

Torsten Nilsson (M), ordförande 
Ulf Berggren (SD), 1:e vice ordförande 
Benny Petersson (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Haraldsson (L) 
Simon Berneblad (KD) 
Pia Litbo (S) 
Agne Nilsson (C) 
Ernst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 

Ingrid Nyman (S) ersätter Rickard Burman (S) 
Torgny Holmberg (SD) ersätter Patrik Persson (SD) 

Andreas Novotny (M) 
Urban Widmark (M) 
Pierre Bäckman M 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson 
Avdelningschef gata/trafik och park Ronny Nilsson § 54 
Exploateringsingenjör Karl Lahtela § 51-52 
Enhetschef projekt Mats Olsson § 55 
Nämndsekreterare Annika Johansson 

Ulf Berggren (SD) 

Tekniska förvaltningen 

§48 - §58 

~ Sekreterare " 

Ordförande 
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Torsten Nilsson (.M) 
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Ulf Berggren (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 
Ändring av föredragningslistan § 48 

lnformationsärende § 49 

Ekonomi information § 50 

Godkännande av markanvisningsavtal (kv. Fasanen) § 51 

Godkännande av exploateringsavtal (Fornbacken 1 m.fl.) § 52 

Fastställande av småtomtspris i Tormestorp, Tyringe och Vinslöv § 53 

Uppdatering av taxor för felparkeringsavgifter § 54 

Tillbyggnad Sösdala simhall för verksamhet samt tillgänglighet § 55 

Månadsuppföljning per 2021-04-30, med prognos för helåret § 56 

Anmälan av delegationsbeslut § 57 

Övriga anmälningar § 58 

Tekniska nämnden 

Justering (Y Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§48 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ändra föredragningslistan på så sätt att ärendet 
"Månadsuppföljning per 20212-04-30, med prognos för helåret" tillkommer på 
dagordningen och behandlas som ärende 11. "Anmälan av delegationsbeslut" som 
ärende 12 och "Övriga anmälningar" som ärende 13. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§49 

I nformationsärende 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson informerar om läget kring corona 
pandemin inom förvaltningen, avdelningen gata/trafik och park är hårt drabbade 
och man är tvungna att prioritera vissa arbeten inom driften. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 50 

Ekonomi information 

Ingen ekonomisk redovisning. 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Utdraget bestyrkes 
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SAl\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 51 

Godkännande av markanvisningsavtal (kv. Fasanen) 
Dnr: TF 2016/1351 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal 

2. Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
markanvisningsavtalet. 

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har tillsammans med byggaktören Konceptutvecklarna i 
Sverige AB kommit överens om ett markanvisningsavtal för kvarteret Fasanen. 
Markanvisningsavtalet innebär att byggaktören har ensamrätt att förhandla om 
överlåtelseavtal för kv. Fasanen under givna förutsätter enligt 
markanvisningsavtalet. Förslaget innebär en direktanvisning. Enligt kommunens 
riktlinjer för markanvisning ska markanvisning i första hand göras via en 
urvalsprocess, ex. via markanvisningstävling. Undantag kan dock göras enligt ett 
antal punkter. En av dessa punkter är om området tidigare varit anvisat. 

Under 2019 ingick Hässleholms kommun ett avtal med Skanska/ BoK.lok vilket 
innebar att Skanska/BoKlok hade en ensamrätt att förhandla om överlåtelseavtal 
för tre olika områden i Hässleholm. Ett av dessa områden var kv. Fasanen. 
Skanska/ BoI<:.lok meddelade under 2020 att de inte längre önskar att gå vidare med 
kv. Fasanen med hänsyn till ekonomiska förutsättningar i detaljplanen och 
genomförandet. Med anledning av att kv. Fasanen tidigare varit anvisat tillåts 
direktanvisning enligt riktlinjerna. Med anledning av detta har Hässleholms 
kommun upprättat ett markanvisningsavtal tillsammans med Konceptutvecklarna i 
Sverige AB. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

I samband med upprättandet av markanvisningsavtalet värderades byggrätten enligt 
förutsättningarna i den nya detaljplanen för kv. Fasanen. Värderaren har bedömt att 
byggrättsvärden i Hässleholms tätort ligger på en nivå runt 1500 kr/kvm BTA men 
att givna förutsättningar enligt den nya detaljplanen medför merkostnader som leder 
till att markvärdet för kv. Fasanen bedöms vara nära noll (0 kr/kvm BTA). 
Merkostnaderna beror främst på krav på parkeringsgarage, massbalansering och 
föroreningar i marken. Parterna har kommit överens om att köpeskilling vid ett 
framtida överlåtelseavtal ska utgå från 1000 kr/kvm BTA. Vid maximalt utnyttjande 
av detaljplanen innebär det en köpeskilling om ca 6 400 000 kr. 

I samband med eventuellt godkännande av markanvisningsavtalet kommer 
planavdelningen att lämna in detaljplanen för antagande i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. Planavdelningen har väntat med att lämna in detaljplanen 
till antagande tills ett markanvisningsavtal ingås för marken. 

Ekonomiska konsekvenser 

Godkännande av markanvisningsavtal kan leda till framtida intäkter och kostnader 
vid genomförande av detaljplanen och ingående av överlåtelseavtal. 
Markanvisningsavtalet reglerar respektive parts skyldigheter vid genomförandet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-11, § 79, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 

-föreslå tekniska nämnden att godkänna upprättat förslag till 
markanvisningsavtal 
- föreslå tekniska nämnden att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att 
underteckna markanvisningsavtalet 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 52 

Godkännande av exploateringsavtal (Fornbacken 1 
m.fl.) 
Dnr: TF 2019/476 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna upprättat exploateringsavtal avseende Fornbacken 1 m.fl. 
(sjukhusområdet). 

2. Uppdra tekniska nämndens ordförande att underteckna exploateringsavtalet. 

Beskrivning av ärendet 

Region Skåne har ansökt om en ny detaljplan för sjukhusområdet i Hässleholm. 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Antagande av detaljplanen 
planeras göras under juni 2021 av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen innebär förändringar av allmän platsmark i området. Den största 
förändringen omfattar en omgestaltning och ombyggnation av Skytteliden (som blir 
kommunal väg) och nybyggnation av en dagvattendamm. För att reglera 
genomförandet av detaljplanen har kommunen tagit fram ett exploateringsavtal 
tillsammans med Region Skåne. 

Exploateringsavtalet beskriver respektive parts åtaganden vid genomförandet av 
detaljplanen. Parterna är överens om att Hässleholms kommun ska anlägga den 
allmänna platsmarken (omgestaltningen av Skytteliden och dagvattendammen). I 
projektet ingår även ombyggnation av parkeringsplatser på Regionens mark, då 
parkeringen påverkas av Skyttelidens ombyggnation. Regionen bekostar 100% av 
den faktiska kostnaden av arbetet. Projektet beräknas preliminärt kosta 25,4 mkr. 

Projekteringen har påbörjats och anläggandet av den allmänna platsen planeras 
påbörjas under hösten 2021 under förutsättning att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Exploateringsavtalet är digitalt undertecknat av Region Skåne inför inlämningen av 
ärendet. Fysiska exemplar av exploateringsavtal med fysisk underskrift av Region 
Skåne kommer finnas i samband med kommunens undertecknande. 

Ekonomiska konsekvenser 

Avtalet fördelar parternas ekonomiska ansvar. Regionen bekostar hela projektet 
med anläggande av allmän platsmark, med preliminärt beräknad kostnad om 25,4 
mkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-27, § 98, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 

1. Föreslå tekniska nämnden att godkänna upprättat exploateringsavtal 
avseende Fornbacken 1 m.fl. (sjukhusområdet). 
2. Föreslå tekniska nämnden att uppdra tekniska nämndens ordförande att 
underteckna exploateringsavtalet. 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 53 

Fastställande av småtomtspris i Tormestorp, Tyringe 
och Vinslöv 
Dnr: TF 2021/179 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
prisnivån för småhustomter i Tyringe till 125 000 och marginalvärde till 45 
kr/m2 

2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
prisnivån för småhustomter i Tormestorp till 170 000 och marginalvärde 80 
kr/m2 

3. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
prisnivån för småhustomter i Vinslöv till 165 000 och marginalvärde 
65 kr/m2 

Beskrivning av ärendet 

Priserna i förslaget avser avstyckade småhustomt på en äldre detaljplanelagd för 
ändamålet bostad utan utförda markarbeten, utan anslutningar och inom område 
som sedan tidigare är utbyggt. 

Vid försäljning av kommunala småhustomter i orterna Tyringe, Tormestorp och 
Vinslöv tas för närvarande ut ett pris om 95 000 kr for 1000 m 2 med marginalvärde 
25 kr/ m2

. Priset på en småhustomt bestäms genom att utgå från priset för 1000 m2 • 

Därefter adderas eller subtraheras marginalvärdet för respektive kvadratmeter som 
tomten överstiger eller understiger 1000 m2

• Det vill säga att en tomt som till 
exempel är 1001 m 2 kostar 95 025 kr med nuvarande prissättning. 
Tekniska förvaltningen föreslår att priserna för småhustomter i ovanstående orter 
revideras för att bättre återspegla de prisuppgångar som skett på marknaden de 
senaste åren samt för att dessa priser aldrig uppräknats med index. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAivIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Föreslagna priser baseras på ett uppskattat marknadsvärde för småhustomtmark 
som räknats fram med ledning av Skatteverkets taxeringsvärde för småhustomtmark 
i respektive ort. Vid genomsyn undersöktes samtliga stationsorter (exklusive 
Hässleholm stad). I de orter nuvarande pris understiger uppskattat marknadsvärde 
föreslås ett nytt tomtpris. Tekniska förvaltningen föreslår följande pris för 
småhustomter. 

• Tyringe 125 000 kr och marginalvärde 45 kr/ m2 

• Tormestorp 170 000 kr och marginalvärde 80 kr/ m2 

• Vinslöv 165 000 kr och marginalvärde 65 kr/ m2 

Anledningen till att inte Hässleholms stad är med i genomsynen beror på att 
Hässleholm stad inte har några kommunala småhustomter till salu samt att det 
förmodas vara mer lämpligt att sätta ett särskilt tomtpris för småhustomterna i ett 
särskilt utbyggnadsområde snarare än ett pris för hela staden. 
En jämförelse med priser på småhustomter i ett antal kommuner i närheten av 
Hässleholm har gjorts. En generell iakttagelse är att priserna skiljer mer beroende på 
läge inom kommunerna än vad det gör mellan konununerna. Priserna för 1000 m2 

ligger från 40 000 kr till upp mot 1 000 000 kr, dock ligger de flesta 
småhustomtspriserna mellan ca 65 000-200 000 kr. Någon av kommunerna som 
undersöktes använde sig enbart av mäklare vid försäljning. 
En försäljning av en kommunal småhustomt påbörjas med att intressenten 
reserverar en ledig tomt i tre månader. Under denna tid ska intressenten ansöka om 
ett bygglov. Ansöker intressenten inte om bygglov inom de 3 månaderna ges nästa 
intressent i kö möjlighet att reservera tomten. 

För småhustomter som är reserverade när beslut om ändring tas, föreslås de 
förutsättningar som gällde vid reservationstillfället gälla vid försäljning. Görs en 
reservation efter beslut om fastställande av nya priser, även efter att först stått i kö, 
är det de nya fastställda priserna som gäller som pris. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tekniska förvaltningen föreslår en höjning av priset och marginalvärdet för de 
kommunala småhustomterna i Tormestorp, Tyringe och Vinslöv. Detta medför 
ökade intäkter vid försäljning av småhustomterna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-11, § 83, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 

-Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta a tt fastställa prisnivån för småhustomter i 
Tyringe till 125 000 och marginalvärde till 45 kr/m2 

-Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa prisnivån for småhu stomter i 
Tormestorp till 170 000 och marginalvärde 80 kr/m2 

-Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa prisnivån for småhustomter i 
Vinslöv till 165 000 och marginalvärde 65 kr/ m2 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 54 

Uppdatering av taxor för felparkeringsavgifter 
Dnr: TF 2021/186 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

Anta nya förslag på taxor för felparkeringsavgifter enligt följande 

1. Felparkeringsavgiften på 400 kr ändras till 600 kr (grund) 

2. Felparkeringsavgiften på 1000 kr ändras till 1500 kr (handikapp) 

3. Felparkeringsavgiften på 600 kr ändras till 800 kr (övrig) 

Reservationer 
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Folkets Väl ledamöter reserverar sig 
mot beslutet. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar avslag av ärendet i sin helhet. 
Torgny Holmberg (SD), Ken Andersson Breisch (SD ), Ernst Herslow (FV) yrkar 
bifall till avslagsyrkandet. 
Benny Petersson (S) yrkar ändring i punkt 2 till att felparkeringsavgiften ändras från 
1300 kr till 1500 kr. 
Ingrid Nyman (S), Pia Litbo (S), Agne Nilsson (C) yrkar bifall till ändringsyrkandet. 
Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer först liggande förlag och avslagsyrkande mot varandra och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns. 
Ja-röst för liggande förslag och nej-röst för avslag. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
Följande röstar ja: Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad 
(Iill), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Agne Nilsson (M), Torsten Nilsson (M) 

Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV), Ken Andersson 
Breisch (SD), Torgny Ha lmberg (SD) 

Ordförande finner därmed liggande förslag till beslut bifallet. 

Sverigedemokraterna och Folkets Väl ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Ordförande ställer sen liggande förslag till beslut mot Benny Petersson (S) 
ändringsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för liggande förslag och nej-röst för 
ändringsyrkandet. 

3 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 4 avstår att delta. 
Följande röstar ja: Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (Iill), Torsten 
Nilsson (M) 

Följande röstar nej: Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Agne 
Nilsson (S) 

Följande avstår: Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV), Ken Andersson Breisch 
(SD), Torgny Halmberg (SD) 

Ordförande finner därmed att tekniska nämnden beslutat enligt liggande förslag 
med ändring i punkt 2, till 1500 kr. 

Beskrivning av ärendet 

I juli 2009 började dagens taxor om felparkeringsavgifter i Hässleholms kommun att 
gälla. Sedan dess har dessa taxor gällt utan uppdatering. För att följa med i 
utvecklingen kring taxor utanför kommunen föreslås nu en uppdatering av 
felparkeringstaxorna i Hässleholms kommun enligt förslag. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

I dialog med polisen och kopplat till nivåer på felparkeringsavgifter i landet föreslås 
att: 

Felparkeringsavgiften på 400 kr ändras till 600 kr (grnnd) 

Felparkeringsavgiften på 1000 kr ändras till 1300 kr (handikapp) 

Felparkeringsavgiften på 600 kr ändras till 800 kr (övrig) 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-11 , § 85, följande: 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut 

Anta nya förslag på taxor för felparkeringsavgifter enligt följande 
1. Felparkeringsavgiften på 400 kr ändras till 600 kr (grnnd) 
2. Felparkeringsavgiften på 1000 kr ändras till 1300 kr (handikapp) 
3. Felparkeringsavgiften på 600 kr ändras till 800 kr (övrig) 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 55 

Tillbyggnad Sösdala simhall för verksamhet samt 
tillgänglighet 
Dnr: TF 2021/191 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden ytterligare 7 500 000 kr för att genomföra tillbyggnad av Sösdala simhall 
för utökade verksamhets- och tillgänglighets behov. 

Investering skall vara av anslagstyp 1 och ske via upplåning. 

Reservationer 
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Folkets Väl ledamöter reserverar sig 
mot beslutet. 

Yrkande 

Ordförande lägger ett ordförandeförslag enlig följande: 
Att föreslå kommunfullmäktige att avbryta renoveringen av Sösdala simhall. 
Tilldelad budget är inte tillräcklig för att genomföra projektet. 

Ken Andersson Breisch (S), Torgny Holmberg (SD), Ulf Berggren (SD), Pia Litbo 
(S), Benny Petersson (S), Ingrid Nyman (S), Agne Nilsson (C) yrkar bifall till 
liggande förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner ordförandeförslaget bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns. Ja-röst för bifall till ordförandeförslag och 
nej-röst för bifall till liggande förslag. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMJvfANTRÄD ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (Iill), Ernst Herslow 
FV), Torsten N ilsson (M) 

Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid 
Nyman (S), Agne N ilsson (C), Ken Andersson Breisch (SD), Torgny Holmberg 
(SD) 

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

Beskrivning av ärendet 

I samband med projektering av renoveringsåtgärder för Sösdala simhall har kultur
och fritidsförvaltningen (KFF) överlämnat en funktionsbeskrivning till tekniska 
förvaltningen (TF) som påvisar behov av tillkommande funktioner för att kunna 
bedriva verksamheten. 
TF har i samråd med KFF studerat hur detta kan tillgodoses och kommit fram till 
att en tillbyggnad behöver göras. Tillbyggnaden kommer uppgå till cirka 150 kvm 
och innehåller kassa, entre, personalutrymme och omklädning för 
funktionsvarierade/personal. TF bedömer kostnaden för tillbyggnad till 
6 miljoner kronor. 

K.FF föreslår även tillkommande bubbelpool som bedöms kosta 1,5 miljoner kr. 

Ärendets tidigare behandling 

T ek.ni.ska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -05-27, § 99, följande: 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att tilldela tekniska nämnden ytterligare 7,5 miljoner kr för att genomföra 
tillbyggnad av Sösdala simhall för utökade verksamhets- och tillgänglighetsbehov. 
Investering skall vara av anslagstyp 1 och ske via upplåning. 

Sänt till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 56 

Månadsuppföljning per 2021-04-30, med prognos för 
helåret 
Dnr: TF 2021/225 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens 
månadsuppföljning per 2021 -04-30 med prognos för helåret. 

Beskrivning av ärendet 

E nligt " Strategisk plan 2021- 2023 med budget 202 1 och flerårsplan 2022-2023 " 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. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-27, § 100, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott besluta att föreslå tekniska nämnden godkänna 
tekniska förvaltningens månadsuppföljning per 2021-04-30 med prognos för 
helåret. 

Sänt till: Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2021/152-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll april 2021 

Tekniska nämnden 

Justering Gr It Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 58 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: B 2021-000434 - Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens lokalbehovsplan 
Dnr: KLF 2020/ 1432 - Ny badbrygga till Björkvikens badplats 
Dnr: KLF 2020/844 - Förlängd utredningstid avseende framtagande av 
näringslivsprogram för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/ 1350 - Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för 
installation av kylsystem/kylaggregat i kommunenssamtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 - Redovisning av uppdrag att ta fram beräkningsunderlag 
för brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/ 1348 - för installation av säkra lösningar för laddning av elfordon 
inom hemtjänstverksamheten 
Dnr: KLF 2020/1360 - Över- och underskottshantering 2021 
Dnr: KLF 2021 / 262 - Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 
2020 
Dnr: KLF 2021 /58 - Årsredovisning 2020 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

21 (21) 
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