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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: 

SAMI\1.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, 2021-06-24, 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 (I'vl) 
Pierre Bäckman (V) 
Felicia Delsmark (SD) 

Förvaltningschef Mats Svensson 
Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson 
Avdelningschef gata/trafik och park Ronny Nilsson §§ 62-65 
Enhetschef projekt Mats Olsson § 62 
Exploateringsingenjör Karl Lahtela §§ 66-67 
Nämndsekreterare Annika Johansson 

Benny Petersson (S) 

Tekniska förvaltningen, 2021-06-29 kl. 11.00 

§59 - §71 

Sekreterare 

Ordförande 
Torsten Nilsson (M) 

Justerare 
Benny Petersson (S) 
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Tekniska nämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Tekniska nämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMivlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2021-06-24 

2021-06-29 

2021 -07-20 

Tekniska förvaltningen 

.... 11. !.-... ~ .t. _1~ ---·· · · ····· An-~h:~~s; v.. 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan § 59 

lnformationsärende § 60 

Ekonomi information § 61 

Slutredovisning investeringsprojekt § 62 

Budget 2022, ram 2023-2024 § 63 

Åtgärder för budget i balans § 64 

Ändring av parkeringsavgift, dygnsparkering Norra station § 65 

Fastställande av försäljningspris för kommunal verksamhetsmark § 66 

Godkännande av köpeavtal avseende förvärv av Magasinet 6 § 67 

Godkännande av markanvisningsavtal § 68 

Val av representanter för styrgrupp - nytt badhus i Hässleholm § 69 

Anmälan av delegationsbeslut § 70 

Övriga anmälningar § 71 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 59 

SAJ,..1MANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ändra föredragningslistan på så sått att ärende 9, 
"Förvärv. Björksäter 4" utgår. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 60 

lnformationsärende 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Mats Svensson informerar om 

resultat från medarbetarenkät 2021 

pågående arbete kring nya måltidsorganisationen 

att förvaltningen tagit fram ett presentationsmaterial som kommer att 
användas inom organisationen för att ge bättre inblick i verksamheten för 
våra olika arbetsgrupper. Filmklippet spelades upp. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 61 

Ekonomi information 

Ingen ekonomisk redovisning. 

Tekniska nämnden 

Justering 

(IJJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 62 

Slutredovisning investeringsprojekt 
Dnr: TF 2021/248 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisningar av 
investeringsprojekt med budgeterat anslag på över 1 miljon kronor. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

Varje avdelning ansvarar för slutredovisningen av investeringsprojekt. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-24, § 113, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisningar av 
investeringsprojekt med budgeterat anslag på över 1 miljon kronor. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

jJ/J 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 63 

Budget 2022, ram 2023-2024 
Dnr: TF 2021/230 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga avseende 
förvaltningens behov av investeringsbudget för perioden 2022-2024 

2. Ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med förslag på åtgärder för att hålla 
nämndens driftbudget enligt liggande plan för åren 2022- 2023. 

3. Överlämna handlingarna till kommunstyrelsen inför budgetarbetet med 
budget för 2022 och plan 2023-2024. 

Beslutsförslagen är: 

Detaljplaner 
4. Tekniska nämndens budget för framtagande av detaljplaner tillförs 

ytterligare 5 mnkr för att hantera kostnaderna. 

5. Om beslut enligt punkt 1 ovan inte medges beslutas att miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen upphör med planuppdrag som inte kan 
finansieras av tekniska förvaltningen. 

Mark- och miljöutredning 
6. Tekniska nämnden tillförs årlig budget för mark- och 

miljöutredningar om 500 000 kr. 

Parkeringsverksamhet 
7. Tekniska nämnden ges i uppdrag att besluta om en justerad nivå för 

parkeringsavgifter och om områden för avgifts beläggning för att 
uppnå gällande intäktskrav. 

Tekniska nämnden 

Justering cl jJ/) 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

8. Om beslut enligt punkt 1 ovan inte medges beslutas att tekniska 
nämndens intäktskrav för parkeringsverksamheten minskas med 2 
mnkr per år. 

Bidrag för enskilda vägar 
9. Tekniska nämndens budget för bidrag till enskilda vägar tillförs 1,2 

mnkr med årlig indexjustering. 

10. Om beslut enligt punkt 1 ovan inte medges beslutas att tekniska 
nämnden ges i uppdrag att besluta om nya bidragsnivåer som 
motsvarar tilldelad budget för bidrag till enskilda vägar. 

Vlnterväghållning 
11. Tekniska nämndens budget för vinterväghållning utökas till 5 mnkr 

årligen. 

12. Eventuella överskott och underskott i budget för vinterväghållning 
regleras centralt 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ledamöter från Svcngedcmoiff.a.te-rfta och Folkets Väl avstår att delta i beslutet. 

Sv,1« /rie,1-1 ,,11.....,,1-e,,.,,. -.//tJ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt anvisningar för budgetprocessen för 2022 års budget och plan för 2023-2024 
ska respektive nämnd redovisa sitt behov av investerings budget med tillhörande 
konsekvensbeskrivning. Tekniska nämndens behov av investeringsbudget för de 
kommande åren är mycket omfattande. Investeringsnivån är till stor del kopplat till 
kommunövergripande strategiska utvecklingsfrågor inom mark- och 
exploalering~umrå<let ~amt un<lerhåll av gator och fastigheter. Förändrade 
investeringsbehov enligt ram för 2022-2023 samt tillkommande behov för 2024 
redovisas i bilaga enligt anvisad mall. 
För behov av driftbudget ska respektive nämnd utgå ifrån den planerade 
budgetramen för 2022-2023. Några äskande ska inte redovisas. Istället ska 
nämnderna besluta om eventuella förslag till åtgärder, beskrivna med konsekvenser, 
för att hålla tilldelad budgetram. Förvaltningens åtgärdsförslag presenteras under 
rubriken, Beskrivning av ärendet. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Förvaltningen vill samtidigt belysa problematiken kring gällande äskningsförfarande. 
För att kunna hålla budget behövs att beslut enligt förslag också fattas. 
Förvaltningen har lämnat och kommer att lämna förslag där beslut behöver tas. Om 
så inte görs kvarstår behov av utökad budget. Sammanfattningsvis behöver antingen 
utökad budget medges eller att beslut fattas om besparing och neddragning. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, § 104, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisningar av 
investeringsprojekt med budgeterat anslag på över 1 miljon kronor. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 64 

Åtgärder för budget i balans 
Dnr: TF 2021/245 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens åtgärdsförslag för 
en budget i balans 2021, enligt nedan. 

1. Att föreslå tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
tekniska nämndens budget för hantering av vinterväghållning med 2,25 
mnkr. 

2. Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att utöka tekniska 
nämndens budget med 800 tkr för kostnader med anledning av sanering av 
fastigheten Stoby 6:1 

3. Att föreslå tekniska nämnden besluta att ianspråkta 1 mnkr från budget för 
garantiåtgärder efter återställande av grävning i kommunal mark 

4. Att föreslå tekniska nämnden besluta att ianspråkta 500 tkr från budget för 
rivning av byggnader 

5. Att föreslå tekniska nämnden ställa sig bakom förvaltningens förslag där 
förvaltningen hantera ytterligare besparing om 1, 15 mnkr. Förvaltningen 
hantera det genom att tillfalligt under det resterande året pröva vakanser och 
större inköp i förvaltningens ledningsgrupp. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ledamöter från SJLeJ:igedemokraterna och Folkets V~l avstår att delta i beslutet. 

:::>e;c,a (d e,nollvt'l.+efnc/-41 

Beskrivning av ärendet 

I samband med tekniska förvaltningens ekonomi.uppföljning per den sista april 
2021, prognostiseras ett underskott om 5,7 mnkr för helåret 2021. Prognosen är 
lagd med den information vi har idag, vilket mycket väl kan ändras under det 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

resterande året. l flera fall har prognoserna varit medvetet försiktiga medan det i 
andra fall varit mycket svåra att ens göra. Därför finns en fortsatt osäkerhet kring 
årets budget. Underskottet tillskrivs främst oförutsägbara händelser inom 
verksamheten för gata-park. 

Snö·- och halkbekämpning, ärende om utökat anslagpå 2,25 mnkr 
Med anledning av en sträng vinter under början av året har budget för snö- och 
halkbekämpning redan överskridits. Därmed saknas medel för både vinterberedskap 
och snö- och halkbekämpning för eventuella insatser under november och 
december. 

Variansen av antal vinterdagar och dagar med snötäcke är mycket stor i södra 
Sverige. Vintern 2009-10 uppmättes ca 100 dagar med snötäcke medan vintern 
2019-20 hade ca 10 dagar. Därför är det svårt eller rent av omöjligt att i förväg 
fastställa en korrekt budget. Förvaltningens budget för snö- och halkbekämpning 
motsvarar endast några få dygn med intensivt vinterväglag. Vid stränga vintrar är 
det inte tillräcklig. För denna typ av icke prognosbara händelser bör kommunen 
undersöka möjligheten att hantera avvikelsen genom avsättning och uttag ur en 
resultatutjämningsreserv. 

Förslag om att inte sköta snö- och halkbekämpning under november och december 
anses inte vara relevant, självklart måste det skötas. Därför föreslås att budget för 
snö- och halkbekämpning hanteras med utökat anslag om 2,25 mnkr. 

Sanering Story 6:1, ärende om utökat anslagpå 0,8 mnkr 
Tekniska förvaltningen har från miljökontoret fått föreläggande om att åtgärda 
föroreningar vid den gamla tippen i Sto by, på fastigheten Sto by 6: 1. Kostnaden för 
åtgärderna beräknas preliminärt till 800 tkr. Budget för sanering av mark och 
fastigheter saknas inom förvaltningen och hanteras därför löpande via äskande. 
Eftersom åtgärden inte varit känd och inte avsatts i förvaltningens budget föreslås 
äskande om utökat anslag. Även inom detta område är det svårt att i förväg 
prognostisera lämpligt budgetbehov, eftersom det styrs av antal ärende och av dess 
olika omfattning. I likhet med budget för snö- och halkbekämpning bör kommunen 
undersöka möjligheten till en budget där avvikelse hanteras genom avsättning eller 
uttag ur en resultatutjämningsreserv. 

Uttag av budget förgarantiåtgärder eper återställande av grävning i kommunal mark, 1 mnkr 
Totalt uppgår fonderad budget för garantiåtgärder, för närvarande, till 6,3 mnkr. 
Budget används som en regulator för att åtgärda skador och sättningar som kan 
inträffa efter att grävning i kommunal mark genomförts. Atgärderna som budgeten 
avser gäller för framtida åtgärder som kan ligga 5-10 år framåt i tiden. Eftersom 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

flera grävningar genomförts de senast åren har budget för garantiåtgärder ökat. Det 
ska dock påminnas om att eventuella åtgärder från dessa grävningar först framträder 
om ett antal år. Det är också då som tillräcklig budget behövs. För att inte riskera en 
ökad osäkerhet i framtiden föreslås därför ett mindre uttag om 1 mnkr. 

Rivningar 
Förvaltningen har budget motsvarande 500 tkr avsedd för rivningar. E nligt plan 
ligger att riva några mindre byggnader i år. Detta kan emellertid skjutas upp till nästa 
år, varpå besparing om 500 tkr är möjlig. 

Aterhållsamhet avseende inköp och återbesättning, 1, 15 mnkr 
Genom att förvaltningen inför utökad kontroll och restriktivare hållning avseende 
inköp, vakansprövning vid återbesättning av tjänster, utbildning- och kursstopp av 
personal väntas en besparing om 1, 15 mnkr vara möjlig. Några besparingar återfinns 
inom budget för kommunens lokalkostnader och påverkar generellt inte 
förvaltningens ekonomi. Emellertid är det besparingar som tillfaller kommunen och 
som tekniska förvaltningen administrerar. Av den anledningen ser förvaltningen det 
som rimligt att inteckna besparingar häri som om de vore förvaltningens. Som 
förslag nämns åtgärder inom markberedning, OVK, miljöförbättring, planerad drift 
med jourhållning. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Senarelagda åtgärder kan påverka verksamheterna på olika sätt. Åtgärderna är i 
första hand åtgärder med kosmetiska karaktär och bedöms inte som avgörande för 
verksamheten att bedriva sin verksamhet vidare. Lagstadgade åtgärder och åtgärder 
för att upprätthålla nödvändig funktion inkluderas ej. 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt i nuläget. Inför beslut om kommande åtgärd beaktas barnperspektivet. 

Miljökonsekvenser 

Ej aktuellt i nuläget. Inför beslut om kommande åtgärd beaktas miljökonsekvenser. 

Facklig samverkan 

Åtgärder presenteras på samverkan i juni 

Ekonomiska konsekvenser 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Budget i balans för året. Dock ingen ekonomisk besparing i dess egentliga mening. 
Besparing införs till följd av ökad risk och senarelagda åtgärder. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -06-08, § 105, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att godkänna tekniska förvaltningens 
åtgärdsförslag för en budget i balans 2021, enligt nedan. 

1. Att föreslå tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
tekniska nämndens budget för hantering av vinterväghållning med 2,25 
mnkr. 

2. Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att utöka tekniska 
nämndens budget med 800 tkr för kostnader med anledning av sanering av 
fastigheten Stoby 6:1 

3. Att föreslå tekniska nämnden besluta att ianspråkta 1 mnkr från budget för 
garantiåtgärder efter återställande av grävning i kommunal mark 

4. Att föreslå tekniska nämnden besluta att ianspråkta 500 tkr från budget for 
rivning av byggnader 

5. Att föreslå tekniska nämnden ställa sig bakom förvaltningens förslag där 
förvaltningen hantera ytterligare besparing om 1, 15 mnkr. Förvaltningen 
hantera det genom att tillfalligt under det resterande året pröva vakanser 
och större inköp i förvaltningens ledningsgrupp. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, ekonomikontoret 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 65 

Ändring av parkeringsavgift, dygnsparkering Norra 
station 
Dnr: TF 2021/194 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta förslag om att: 

1. Höja dygns parkering vid Norra station från dagens 10 kr/ dygn till 20 
kr/ dygn. 

2. Höja veckoparkering vid Norra station från dagens 50 kr/vecka till 100 
kr/vecka. 

Detta för att täcka kostnader och få en omsättning av bilar och ordning i staden. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar avslag. Ken Andersson Breisch (SD), Torgny Halmberg 
(SD), Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till Ulf Berggren (SD) avslagsyrkande. 
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Agne Nilsson (C) yrkar bifall till 
liggande förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Parkeringsavgift för dygnsparkering är idag satt till 10 kr/ dygn. Förslag till ny taxa 
är 20 kr/ dygn. Detta för att täcka kostnader och få en omsättning av bilar och 
ordning i staden. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sett till kostnad för drift och underhåll samt upprustning av parkeringar är detta ett 
lågt satt belopp men med hänsyn till dagens avgift är detta ett steg i rätt riktning. Då 
detta även påverkar veckoparkeringen så föreslås denna att också dubbleras från 
dagens 50 kr/vecka till 100 kr/vecka 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Blir dubbelt så dyrt men fortfarande en relativt billig parkering 

Ekonomiska konsekvenser 

Att kostnader för våra arbeten kring parkeringsplatser går mer och mer åt 
självfinansiering. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, § 107, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå ko 1 mnunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag om att: 

1. Höja dygnsparkering vid Norra station från dagens 10 kr/ dygn till 20 
kr/dygn. 
2. Höja veckoparkering vid Norra station från dagens 50 kr/vecka till 100 
kr/vecka. 
Detta för att täcka kostnader och få en omsättning av bilar och ordning i staden. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 66 

Fastställande av försäljningspris för kommunal 
verksamhets mark 
Dnr: TF 2021/223 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

1. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Tyringe, Sösdala, 
Bjärnum, Vittsjö oh Hästveda till 75 kr/ m2 

2. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Vinslöv till 85 kr/ m2 

3. Fastställa försäljningspris för planlagd industrin1ark i Hässleholm till 170 
kr/ m2 

4. Ge tekniska förvaltningen rätt att vid försäljning av mark planlagd för 
industri i samtliga orter inom kommunen avvika med upp till ± 20% från 
fastställt kvadratmeterpris. 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Områden med kommunägd mark för verksamheter i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, 
Tyringe, Vinslöv och Vittsjö fastställdes senast i beslut KS 2014-08-06 § 157 till ett 
kvadratmeterpris om 50 kr/ m2

. Priset för respektive mark i Hässleholm fastställdes i 
beslut KF 2018-03-26 § 37 till ett kvadratrneterpris om 150 kr/ m2

• Dessa priser har 
inte uppräknats med index. 
Tekniska förvaltningen föreslår att prisnivån vid försäljning av industrimark i 
Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vittsjö ska fastställas till 75 kr/ m2

, för 
Vinslöv till 85 kr/m2 och för Hässleholm till 170 kr/ m2

. Priserna är baserade på en 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

uppräkning till marknadsvärde av Skatteverkets riktvärde för taxeringsvärde för 
respektive ort. 
E n jämförelse med priserna på verksamhetsmark i ett antal andra kommuner i 
närheten av H ässleholm har gjorts. Priserna skiljer sig mycket åt mellan de olika 
kommunerna och ligger på från 30 kr/ m2 till 400 kr/ m2

. 

Enligt Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, fastställt av KF 2017-
08-28 § 179, har tekniska förvaltningen som möjlighet att tillämpa anbudsförfarande 
då flera företag har intresse av samma område samtidigt, annars är det först till 
kvarn. Om ett företag är befintligt och det andra nytt har kommunen som mål att 
gynna det befintliga företaget för att förhindra dess trångboddhet och dess framtida 
investeringar och planer inte ska gå förlorade. 
Markens beskaffenhet och därmed grundläggningsförhållandena på kommunala 
tomter kan vara sämre än normalt och det bör därför finnas en möjlighet att justera 
priser i enlighet härmed. Av denna anledning bör tekniska förvaltningen ges 
möjlighet att korrigera på ± 20 % vid försäljning av mark planlagd för industri i 
samtliga orter inom kommunen. 
För de fastigheter eller delar av fastigheter som det finns gällande reservation eller 
optionsavtal med ett överenskommet pris föreslås de förutsättningar som agnets 
gälla vid försäljning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett fastställande av försäljningspriserna för industrin1ark enligt förslag ger 
kommunen möjlighet att ta ut priser som är närmre nu gällande marknadspris. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, § 108, följande: 

A tt föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

1. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Tyringe, Sösdala, 
Bjärnu.rn, Vittsjö oh Hästveda till 75 kr/m2 

2. Fastställa försäljningspris för planlagd industrimark i Vinslöv till 85 kr/ m2 

3. Fastställa försäljningspris för planlagd industri.mark i Hässleholm till 170 
kr/m2 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

4. Ge tekniska förvaltningen rätt att vid försäljning av mark planlagd för 
industri i samtliga orter inom kommunen avvika med upp till ± 20% från 
fastställt kvadratmeterpris. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 67 

Godkännande av köpeavtal avseende förvärv av 
Magasinet 6 
Dnr: TF 2021 /229 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna köpeavtalet avseende fastigheten Magasinet 6 

2. Uppdra åt Torsten Nilsson att underteckna köpeavtalet 

3. Äska om budgetmedel om 650 000 kr för rivning av byggnad på 
Magasinet 6 

Reservationer 
Ulf Berggren reserverar sig mot beslutet (bilaga). 

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
Ulf Berggren (SD) yrkar avslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 
Votering begärs. 
Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för bifall till liggande förslag. Nej-röst 
för avslag. 
8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 
Följande röstar ja: Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Sin1on Berneblad 
(KD), Pia Litbo(S), Ingrid Nyman (S), Agne Nilsson (C), Ernst Herslov (FV), 
Torsten Nilsson (M) 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Ken Andersson Breisch (SD), Torgny 
Holmberg (SD) 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässlehohns kommun planerar för framtida utveckling av stadens västra centrala 
delar. Totalt planeras för ca 2500- 3000 nya bostäder i detta område som kallas för 
Västra Centrum. Den främsta utvecklingen kommer ske i den del som kallas 
Norden. Här ska stadsdelen omvandlas från en stadsdel med befintliga 
industribyggnader till att bli en blandstad med nya bostäder, service och park. 

2018 färdigställdes ett planprogram för Västra Centrum och 2020 påbörjades en 
strukturplan med syfte att fördjupa och tydliggöra Västra Centrum framtida 
strukturer såsom gator, dagvatten och skyfallshantering, grönytor och områden för 
framtida byggnation av bostäder och service. Strukturplanen tas fram med 
anledning av planprogrammet bristfälliga information. Strukturplanen kommer ligga 
till grund för framtida detaljplaner inom Västra Centrum. 

För att nå ändamålsenlig utveckling av området har kommunen de senaste åren 
arbetet med att förvärva strategisk belägna fastigheter inom Västra Centrum med 
fokus på förvärv i stadsdelen Norden. Bland annat har Hässlehem förvärvat 
kvarteren Alen och Skyskrapan om totalt 16 500 kvm utvecklingsbar mark och 
kommunen har bland annat förvärvat Idet, Hässlehohn 88:30 (Godsmagasinet) och 
Fanjunkaren 12 för framtida exploatering. 

Under 2020 och 2021 har kommunen fört diskussioner med fastighetsägaren till 
Magasinet 6. Diskussionernas syfte har varit ett eventuellt kommunalt förvärv av 
fastigheten. Denna fastighet ligger belägen inom stadsdelen Norden och är ca 5000 
kvm stor. Det finns idag en befintlig industribyggnad på fastigheten om ca 370 kvm 
lokalyta. Fastigheten har värderats av två stycken oberoende fastighetsvärderare, 
parterna har beställt en värdering var. Fastighetsvärderingarna indikerar ett värde 
om 2,5 mkr och 2,8 mkr. 

Parterna har nu kommit överens om ett avtal där Hässlehohns kommun förvärvar 
fastigheten för 2,65 mkr. Dessutom fortsätter verksamheten i fastigheten att hyra 
lokalerna för ca 230 000 kr/ år i kallhyra tills vidare. Verksamheten planeras att 
avvecklas inom 1-3 år från kommunens tillträde. 

I samband med framtagandet av strukturplanen har tekniska förvaltningen framfört 
en önskan om att fastigheten i framtiden ska kunna utvecklas med bostäder och 
detta har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen varit positiva till. Detta innebär att 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

under kommande år kan en detaljplan för bostäder tas fram och när verksamheten 
flyttat ut kan kommunen sälja fastigheten för nyutveckling av bostäder. 

Framtida byggrätt värderas till minst 6,75 mkr räknat på att 30% av fastighetens yta 
kan bebyggas, 3 våningar tillåts och priset 1500 kr/ BTA. Utöver köpeskillingen 
uppkommer förvärvskostnader Oagfart och miljöundersökning) och i framtiden 
kostnad för rivning och del i framtida detaljplan. D essa kostnader uppskattas till 
maximalt 1 mkr, fördelat på 150 000 kr för lagfart och miljöundersökning, rivning 
ca 650 000 kr och del i detaljplan ca 200 000 kr. 

Med beaktande av dessa uppskattningar medför exploateringen av Magasinet 6 en 
framtida vinst om ca 3 mkr, exkl. hyresintäkter. Enligt uppgifter från 
planavdelningen är byggrättens storlek konservativt beräknad och det finns en 
möjlighet för större byggrätt, vidare är byggrätten värderad enligt dagens 
byggrättspriser där det finns en möjlighet att priserna ökar och medför högre 
intäkter i framtiden. Risker nedåt är underskattning av kostnader för exploatering 
samt att byggrättspriserna sjunker. Att byggrätten blir mindre bedöms inte vara en 
så stor risk. 

Förutom att köpet har en möjlighet att medföra framtida intäkter vid försäljning av 
byggbar bostadsmark så medför köpet en utökning av kommunens 
fastighetsinnehav i området och i sin tur en ökad andel mark som kommunen har 
möjlighet att sälja till exploatörer i framtiden . När kommunen äger marken har 
kommunen även en större möjlighet att påverka hur och när utvecklingen sker. 

Till ärendet bifogas köpeavtalet med tillhörande bilagor samt kartor över området. 
Ifall tekniska nämnden godkänner köpet och beslutet vinner laga kraft ska betalning 
ske i samband med tillträdet som är satt till årsskiftet 2021 /2022 enligt köpeavtalet. 

Utöver att besluta om godkännande av köpeavtalet föreslås tekniska nämnden att 
äska om budgetmedel om 650 000 kr för rivning av byggnaden på Magasinet 6. 
Medlen ska finnas tillgängliga så att tekniska förvaltningen kan riva byggnaden när 
hyresgästen flyttar ut om uppskattningsvis 1-3 år. 

Miljökonsekvenser 

Miljöundersökning indikerar inte på att det finns någon förorening på Magasinet 6. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader om 2,65 mkr för fastigheten och ca 1 mkr i övriga kostnader. Framtida 
intäkter bedöms till ca 6, 7 5 mkr. Intäkter beräknade på ett byggrättspris om 1500 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

22 (30) 



,,,,,,,,,, 
~ 
~ I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

kr/BTA exkl. anslutningsavgifter (Y .A, el etc.) och att 30 % av fastighetsytan får 
bebyggas i 3 våningar. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -06-08, § 109, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 
1. Föreslå tekniska nämnden att godkänna köpeavtalet avseende fastigheten 
Magasinet 6. 
2. Föreslå tekniska nämnden att uppdra åt Torsten Nilsson att underteckna 
köpeavtalet. 
3. Föreslå tekniska nämnden att äska om budgetmedel om 650 000 kr för 
rivning av byggnad på Magasinet 6. 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservation 

Ärende 12 "Godkännande av köpeavtal avseende förvärv av Magasinet 6 11 

Tekniska nämnden 2021-06-24 

Sverigedemokraterna är positiva till att fastigheten köps in, men tycker att förvärvet skulle 

gjorts av det kommunala bolaget HiBAB istället. Då HiBAB är ett bolag som vars inriktning är 

att utveckla fastigheter som denna tycker vi att denna fastighet passar bättre in i deras 

verksamhet och uppdrag. 

sverigedemokraterna yrkade därför avslag på detta ärende, då vårt avslagsyrkande ej vann 

gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet 

Ulf Berggren (SO} 

ev jJf 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 68 

Godkännande av markanvisningsavtal 
Dnr: TF 2021/259 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna markanvisningsavtal mellan Hässleholms kommun och Bolius 
Fastigheter AB avseende kv. Montören i Bjärnum. 

2. Godkänna markanvisningsavtal mellan Hässleholms kommun och J N 
Hyreshus och fön,altning avseende kv. Åkaren i Bjärnum. 

3. Uppdra tekniska nämnden ordförande att underteckna 
markanvisningsavtalen. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga). 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ernst Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Simon Berneblad (KD), Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall 
till liggande förslag. 
Ulf Berggren (SD) yrkar avslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 
Votering begärs. 
Följande voteringsordning godkänns. Ja-röst för bifall till liggande förslag och nej
röst för avslag. 
7 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 1 avstår att delta. 
Följande röstar ja: 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Pia Litbo (S), 
Ingrid Nyman (S), Agne Nilsson (C), Torsten Nilsson (M). 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Ken Andersson Breisch (SD), Torgny 
Holrnberg (SD). 
Följande avstår: Ernst Herslow (FV). 

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

Beskrivning av ärendet 

Både Bolius Fastigheter och J N Hyreshus och förvaltning, äger, utvecklar och 
förvaltar fastigheter i Bjämum. De har kontaktat kommunen med anledning av att 
de varit intresserade av att förvärva mark för utveckling av bostäder. Efter 
beredning mellan exploatörerna, tekniska nämnden och tnau har parterna till slut 
kommit överens om att exploatörerna ska anvisas varsitt kvarter i Bjärnum för 
utveckling av bostäder. 

Bolius fastigheter anvisas kv. Montören bestående av fastigheterna Montören 1-3 
och 8-9. Total BTA är ca 2500 kvm enligt detaljplanen. 

J N Hyreshus och förvaltning anvisas kv. Åkaren bestående av fastigheterna Åkaren 
18-24. Total BT A är ca 3300 kvm enligt detaljplanen. 

Syftet med markanvisningsavtalen är att tillåta exploatörerna att genomföra 
erforderliga undersökningar av markanvisningsområdena och utreda 
forntsättningarna för exploateringen. Markanvisningen gäller i ett år. Kan 
exploatörerna påvisa merkostnader med anledning av markföroreningar som leder 
till saneringskrav från tillsynsmyndighet eller merkostnad för rivning av byggnad 
kan parterna förhandla om avdrag från köpeskillingen. Detta med anledning av att 
exploatörerna ska stå för genomförande av sanering och rivning av byggnad. 
Rivning av byggnad gäller för befintlig byggnad på Montören 3. 

Om exploatörerna önskar gå vidare med exploateringen ska de kontakta komnrnnen 
för framtagande av överlåtelsehandlingar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga direkta ekonomiska konsekvenser i samband med markanvisningen. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-24, § 114, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att 
1. Föreslå tekniska nämnden att godkänna markanvisningsavtal mellan 
Hässleholms kommun och Bolius Fastigheter AB avseende kv. Montören i 
Bjärnum. 
2. Föreslå tekniska nämnden att godkänna markanvisningsavtal mellan 
Hässleholms kommun och J N Hyreshus och förvaltning avseende kv. 
Åkaren i Bjärnum. 
3. Föreslå tekniska nämnden att uppdra tekniska nämnden ordförande att 
underteckna markanvisningsavtalen. 
4. Omedelbart justera protokollet. 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservation 

Ärende 13 "Godkännande av markanvisningsavtal " 

Tekniska nämnden 2021-06-24 

Sverigedemokraterna är givetvis positiva till att det byggs i vår kommun, men vi måste säkerställa att 

försäljningen av kommunal mark går rätt till, både rent lagligt men även på ett moraliskt korrekt sätt som 

inte missgynnar våra skattebetalare. 

Vi tycker de är anmärkningsvärt att man direktanvisar mark på detta vis bara för det är enklare, vi tycker 

inte man uppfyller kraven för direktanvisning i vår kommun längre då marknaden för tomter har ändrat sig 

mycket de senaste åren. Det är bättre att lägga ut mark till försäljning och budgivning, på detta vis 

säkerställer vi att kommunen inte hamnar i en situation som kan misstolkas. 

I just denna anvisning vet jag att företagen har kommit överens sinsemellan om vilka tomter man vill köpa i 

Bjärnum av kommunen, att då direktanvisa mark på detta vis tycker vi är olämpligt. 

Hässleholms kommun har i dag brist på planlagda villatomter och industrimark som vi kan sälja. Denna 

mark är helt slut i Hässleholm samt Vinslöv och bara ett fåtal finns kvar i Tyringe. Nu även i Bjärnum och i 

Sösdala är de flesta villatomter reserverade. 

Vi menar att det är extremt viktigt att alla byggföretag och byggherrar har samma möjligheter att vara med 

och buda på en fastighet eller mark då det är det mest rättvisa och förhindrar korruption. 

Tekniska nämndens presidie har i ett tidigare skede nekat det kommunala fastighetsbolaget Hässlehem 

mark i Bjärnum, detta ser vi som ytterligare ett skäl till att inte direktanvisa mark på det sätt som man gjort 

här. 

Sverigedemokraterna vill ha en kommun där alla byggföretag behandlas lika och att samma villkor gäller 

för alla, och detta kommer vi jobba hårt för att säkerställa. 

Sverigedemokraterna yrkade på grund av ovanstående avslag på detta ärende, då vårt avslagsyrkande ej 

vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) 

fil 
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Tekniska nämnden 

§ 69 

Val av representanter för styrgrupp - nytt badhus i 
Hässleholm 
Dnr: TF 2021/269 

Beslut 

Tekniska nämnden utser följande tre representanter för tekniska nämnden i 
styrgrnppen för nytt badhus: 

Ulf Berggren (SD) 
Benny Petersson (S) 
Simon Berneblad (KD) 

Yrkande 
Agne Nilsson (C), Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2021, § 160, att ett nytt badhus ska 
placeras på Österås idrottsområde. K01mnunfullmäktige beslutade därtill att uppdra 
åt kommunstyrelsen att utse en styrgrupp bestående av tre representanter från 
vardera kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 
Representanterna utses av respektive nämnd. Sammankallande och ordförande 
utses av kommunstyrelsen. 

Nominerade är Simon Berneblad (KD), Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S). 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-24, § 116, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta godkänna 
nominerade representanter till styrgrupp för nytt badhus i Hässleholm. 

Nominerade är Simon Berneblad (KD), Ulf Berggren (SD) och 
Benny Petersson (S). 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Simon Berneblad (Iill), 
Ulf Berggren (SD) och Benny Petersson (S) 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMlvfANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

§ 70

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2021/193-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll maj 2021 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

§ 71 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: KLF 2020/1234 - Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. 
(Kyrkskolan), Hässleholm stad - antagande 
Dnr: KLK 2018/ 384 - Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen 
Dnr: KLF 2020/625 - Motion om att utveckla stadsbilden genom placering av 
järnvägsvagn med se1vering vid Stortorget 
Dnr: KLK 2018/697 - Motion om ombyggnationen av Järnvägsgatan i 
Hässleholm 
Dnr: KLK 2018/711 - Motion om omgestaltning av Järnvägsgatan 
Dnr: KLF 2021/313 - Uppföljning och komplettering av åtgärder för att 
stötta det lokala näringslivet och föreningslivet med anledning av coronaviruset 
Dnr: KLF 2021 /357 - Initiativärende om "A-torget" T4 området 
Dnr: OF 2021 / 346 - Uppsägning av lokal Ekegården 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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