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SAMMANTilÄDESPROTOKOLL 
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2021-12-16 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2021-12-16 

2021 -12-21 

2022-01 -11 

Tekniska förvaltningen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 117 

Godkänna dagordning 

Beslut 

Föreslagen dagordning godkänns. 

Tekniska nämnden 

Justering 

CY /fP 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 118 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTIUDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Avdelningschef på serviceavdelningen Ann-Louise Luttren och projektledare Maria 
Helmersson informerar om kommunens nya samordnade måltidsorganisation. Stort 
förberedande arbete ligger bakom och pågår fortfarande inför start 2022-01-01. 
192 nya medarbetare placeras inom tekniska förvaltningens enhet 
serviceavdelningen i den nya organisationen. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

j!IJ 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 119 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Ingen ekonomisk redovisning på dagens sammanträde. 

Tekniska nämnden 

Justering 

(1/ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 120 

Försäljning av Muraren 10 (Parkvillan) 
Dnr: TF 2018/1734 

Beslut 

T ekniska nämnden beslutar att: 

1. Försälja fastigheten Hässleholm Muraren 10, nedan kallad fastigheten, för 
en köpeskilling om 3 150 000 kronor 

2. Godkänna bilagt köpeavtal 

3. Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna bilagt köpeavtal 

4. Uppdra åt ansvarig exploateringsingenjör att underteckna köpebrev 
avseende försäljning av fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 

Parkvillan (Muraren 10) på Akaregatan 11 i Hässlehohn, se kartbilaga, byggdes 
ursprungligen som bostad åt lärare på Kyrkskolan. Sedan 1973, då kommunen 
köpte fastigheten, har den använts som samlingslokal och fritidslokal. Byggnaden 
har stått tom sedan 2019. Byggnaden är i behov av renovering och dyr att anpassa 
till kommunal verksamhet. 
Tekniska förvaltningen ansökte, genom beslut TNA U § 62 2016-03-1 5, om att 
detaljplan för bland annat fastigheten Muraren 10 skulle tas fram. Syftet med 
ansökan var att ny detaljplan skulle medge nya byggrätter med ändamål för skola 
och bostad. I planprocessen framkom genom, antikvarisk förundersökning, att 
bebyggelsen är av stort kulturhistoriskt värde och att fastigheten bör ingå i 
planområdet i syfte att säkerställa bevarande. D etaljplanen 1293K-P2021 /6, som 
vann laga kraft 2021 -06-23, innehåller skyddsbestämmelser som bland annat innebär 
att byggnaden inte får rivas. Fastigheten är planlagd för ändamålen bostad, centrum 
och kontor och medger en komplementbyggnad. 
Fastigheten har varit ute till försäljning under oktober och november 2021 genom 
mäklarbyrån HusmanHagberg. Den budgivare som ensam la det högsta budet har 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

efter budgivning skrivit under ett köpekontrakt, se bilaga, som innebär att 
budgivaren köper fastigheten för 3 150 000 kr av kommunen. 
I samband med tillträdet ska kommunen överlämna undertecknat köpebrev i 
enlighet med bilagt köpeavtal. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 192, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden att: 

1. Försälja fastigheten Hässleholm Muraren 10, nedan kallad fastigheten, för 
en köpeskilling om 3 150 000 kronor 

2. Godkänna bilagt köpeavtal 

3. Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna bilagt köpeavtal 

4. Uppdra åt ansvarig exploateringsingenjör att underteckna köpebrev 
avseende försäljning av fastigheten. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering 

(V fl/J 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Godkännande av markanvisningsavtal åt Emrahus AB 
angående Hyacinten 5 och 7 
Dnr: TF 2021/530 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna markanvisningsavtal mellan Hässleholms kommun och Emrahus 
AB avseende fastigheterna Hässleholm H yacinten 5 och Hässleholm 
Hyacinten 7. 

2. Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
markanvisningsavtalet. 

3. Ge projekt- och exploateringsenheten i uppdrag att ansöka om 
lantmäteriförrättning och underteckna därtill erforderliga handlingar. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 
Ulf Berggren (SD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
Torgny Holmberg (SD) går in som ersättare. 

Yrkande 
Ken Andersson Breisch (SD) yrkar avslag till liggande förslag med motiveringen att 
det redan finns 20-25 LSS-platser i kommunen. 

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

Votering begärs. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för bifall till liggande förslag och nej
röst för att avslå densamma. 

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Pia Litbo (S), 
Ingrid N yman (S), Agne Nilsson (C), Ernst Herslow (FV), Torsten Nilsson (1vI) 

Följanderöstar nej: 
Torgny Holmberg (SD), Ken Andersson Breisch (SD), Felicia Delsmark (SD) 

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

Beskrivning av ärendet 

Fastigheterna Hässleholm Hyacinten 5 med adress Helsingborgsvägen 40 samt 
Hässleholm H yacinten 7, nedan Fastigheterna, med adress Torupsvägen 23 är 1410 
m2 respektive 996 m2 stora och ligger i gräns med varandra i området mellan 
Helsingborgsvägen, Torupsvägen, se kartbilaga. Fastigheterna är detaljplanelagda i 
11-TYR-132/ 47 som FII vilket medger bostadsändamål i två plan. Fastigheterna har 
varit tillgängliga att reservera då de redovisats på kommunens villatomtskarta. 
Emrahus AB, nedan Exploatören, har sedan i våras haft Fastigheterna reserverade 
och fick 2021-10-13 positivt förhandsbesked för uppförande av barn- och 
ungdomsboende enligt LSS, se bilaga. Exploatören avser närmast att ansöka om 
bygglov i enlighet med förhandsbeskedet. För att Exploatören ska kunna få positivt 
bygglov krävs av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att Fastigheterna sammanläggs 
så att de tillsammans utgör en fastighet och att förrättningsbeslutet vunnit laga kraft. 
E ftersom kommunens står som ägare för Fastigheterna måste kommunen vara den 
som ansöker om lantmäteriförrättningen. 
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett markanvisningsavtal ihop med 
Exploatören. Markanvisningsavtalet innebär att Exploatören får ensamrätt att 
ansöka om bygglov på markanvisningsområdet. Fastigheterna avses att säljas efter 
att bygglovet vunnit lagakraft. Köpeskillingen för de båda fastigheterna är satt till 
200 150 kr om försäljningen görs inom perioden fram till 2022-12-01. 
Markanvisningsavtalets giltighet är beroende av att Exploatören erhåller ett laga 
kraftvunnet bygglov för barn- och ungdomsboende enligt LSS innan 2022-12-01. 
E rhåller inte Exploatören ett sådant beslut är av talet förfallet. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Markanvisningsavtalet innebär även att kommunen ska ansöka om 
lantmäteriförrättning efter att förhandsbeskedet vunnit lagakraft. Samtliga kostnader 
för lantmäteriförrättningen ska Exploatören stå för oavsett om 
markanvisningsavtalet leder till försäljning eller ej. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 191, följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta att: 

1. Godkänna markanvisningsavtal mellan Hässleholms kommun och Emrahus 
AB avseende fastigheterna Hässleholm Hyacinten 5 och Hässleholm 
Hyacinten 7. 

2. Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
markanvisningsavtalet. 

3. Ge projekt- och exploateringsenheten i uppdrag att ansöka om 
lantmäteriförrättning och underteckna därtill erforderliga handlingar. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Granskning av exploaterings- och 
markanvis ni ngsverksam heten 
Dnr: TF 2021/595 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godta tekniska förvaltningens yttrande såsom 
tekniska nämndens eget svar till revisorerna angående granskningsrapporten. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms revisorer har i ett missiv till Tekniska nämnden begärt nämndens 
yttrande över ett antal rekommendationer som framställs i revisionens rapport 
"Granskning av exploaterings- och markanvisningsverksamheten". 
Revisorerna rekommenderar Tekniska nämnden att: 

• Tydliggöra prioritering för exploatering av kommunens mark. 

• Säkerställa att budget tilldelas projekt vilka beslutas för exploatering. 

• Säkerställa att motivering för avsteg från markanvisningsriktlinjernas 
konkurrensutsättni.ngsprincip tydligt kopplas till de tillåtna undantagen. 

• Vidta nödvändiga åtgärder föra att stärka arbetsmiljön för projekt- och 
exploaterings enheten. 

Tekniska förvaltningen avger med anledning av rapporten ett eget yttrande till 
Tekniska nämnden, och föreslår att nämnden antar detta yttrande som sitt eget svar 
till revisorerna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-08, § 196, följande: 

Föreslå tekniska nämnden att godta Tekniska förvaltningens yttrande såsom 
Tekniska nämndens eget svar till revisorerna angående granskningsrapporten. 

Sänt till: 
Hässleholms kommuns revisorer, kommunjurist Magnus Gjerstad 

Tekniska nämnden 

Justering 

/f/l 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 123 

SAMivlANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2021/547-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll november 2021 

Tekniska nämnden 

Justering 

;JP 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 124 

Ovriga anmälningar 

Beslut 

SAMiv1ANTRi\DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: M 2021 -2949 - Stoby 6:1 Atgärdskrav Föreläggande om att redovisa 
uodersökningsplan 
Dnr: KLF 2021/519 - Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 
Dnr: KLF 2021/802 - Månadsuppföljning per den 31 oktober 2021 
Dnr: KLF 2021 /700 - Strategisk lokalförsörjning, organisations förändring 
B 2021 -000802 - HÄSSLEHOLM 88:16 - Bygglov för anordnande av 
uppställningsplatser för husbilar samt marklov för fyllning 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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