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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, 2021-01-28, kl. 13:30-16:00 

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

Andreas Novotny (M) ersätter Roger Wirödal (Iill) 
Ingrid Nyman (S) ersätter Rickard Burman (S) 
Urban Widmark (M) ersätter Patrik Persson (SD) §§1-12 

Pierre Bäckman (V) 

Förvaltningschef Mats Svensson 
Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson 
Avdelningschef fastighet Marcus Dalen §11 
Nämndsekreterare Annika Johansson 

Ulf Berggren (SD) 

Tekniska förvaltningen, 2021-02-02 kl. 12:00 

§1 - §15 

Sekreterare 

Ordförande 
Torsten Nilsson (Nf) 

Justerare FJJL-__ 
Btrggren (SD) 

1 (30) 



Hässleholms 
kommun 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

T ekniska nämnden 

2021-01-28 

2021 -02-02 

2021 -02-23 

Tekniska förval · 1gen 

....... n ........ ~ ..... ~ ....... ..... ~.: ... . 
An~~~~ 

t Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning § 1 

lnformationsärende § 2 

Ekonomi information § 3 

Intern kontrollplan 2021 § 4 

Verksamhetsplan och internbudget 2021 § 5 

Tekniska förvaltningens lokalbehovsplan § 6 

Yttrande motion, Renovera och starta upp Sösdala simhall igen! § 7 

JO efterremiss - kompletterande svar § 8 

Parkeringsautomat på Tivolibacken § 9 

Svar på skrivelse Vägport Norra Kringelvägen § 10 

Svar på skrivelse Hantverksgården Hästveda § 11 

Godkännande av avsiktsförklaring § 12 

Svar till kommunstyrelsen utifrån Västra Göinge Hembygdsförenings § 13 
skrivelse 

Anmälan av delegationsbeslut § 14 

Övriga anmälningar § 15 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§1 

Godkänna dagordning 

Föreslagen dagordning godkänns. 

Tekniska nämnden 

Justering 

<i f/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Utdraget bestyrkes 
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SAMI\1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§2 

lnformationsärende 

FörvaltningschefMats Svensson informerar om: 

läget kring corona pandemin. Stor del av administrationen arbetar hemifrån. 
Medarbetare som vistas ute i verksamheterna har fått vaccin. 
Trafikverket medverkar vid nästa beredningsmöte gällande ärende om 
V annebergakorset. 
Möte med revisionen har genomförts och uppgifter sammanställs. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§3 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson informerar om ärende Bokslut och 
verksamhetsberättelse som ska tas upp för beslut i nämnden 2021-02-18. 
Kort genomgång av förvaltningens budget med prognos för över- och underskott. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

G~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§4 

Intern kontrollplan 2021 
Dnr: TF 2020/666 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden godkänna 
"Risk- och väsentlighetsanalys 2021" och "Intern kontroll 2021". 

Reservationer 
Ernst H erslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar på ändring i texten på så vis att man ändrar ordet 
klimatpåverkan till miljöpåverkan i bilagan Intern kontrollplan 2021. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och Ernst Herslow (FV) ändringsyrande mot 
varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

E n risk-och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 
finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till 
gmnd för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. 

Kontrollområden i kontrollplanen är allmän servicenivå, planerat underhåll, 
effektivt lokalutnyttjande samt diarieföring och dokurnenthantering. 
Metoder för att genomföra den interna kontrollen är bland annat externa mätningar, 
egenkontroller, nyckeltal, stickprov men även regelbundna samtal med 
budgetansvariga och löpande rapporteringar. 
Tekniska förvaltningen har gjort en "Risk- och väsentlighetsanalys" samt efter 
denna upprättat en "Intern kontrollplan 2021". 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 5, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden godkänna 
"Risk och väsentlighetsanalys 2021" och "Intern kontroll 202 1 ". 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen och revisorerna 

Tekniska nämnden 

Justering (i { (}- Utdraget bestyrkes 

8 (30) 



i,,:,v,:,,:, 
nnnnn 

~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§5 

Verksamhetsplan och internbudget 2021 
Dnr: TF 2020/690 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta verksamhetsplan och internbudget för 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Benny Petersson (S), Kristoffer Manno (C), E rnst Herslow (FV) avstår från att delta 
i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en strategisk plan med budget. I den 
strategiska planen presenterar kommunfullmäktige sina övergripande mål under 
perioden. Facknämnderna har sedan i uppdrag att beslut om sina mål, vilket tas 
fram av respektive förvaltning och presenteras i verksamhetsplanen med tillhörande 
internbudget. I verksamhetsplanen beskrivs hur målen ska uppnås och hur de 
ekonomiska resurserna fördelats. 

Facklig samverkan 

Information och redovisning av verksamhetsplan och internbudget för 2021 
kommer att ges på tekniska förvaltningens förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp den 21 januari 2021 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 4, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden att anta 
Verksamhetsplan och internbudget for 2021. 

Sänt till: Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§6 

SAMMAN"fRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Tekniska förvaltningens lokalbehovsplan 
Dnr: TF 2020/700 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens lokalbehovsplan. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning ska respektive facknämnd besluta 
om fö1v altningens lokalbehov på kort och lång sikt. Redovisningen presenteras i en 
lokalbehovsplan som årligen uppdateras och beslutas av nämnden. 

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

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 7, följande: 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden att godkänna 
tekniska fö1valtningens lokalbehovsplan. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunledningsförvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering ~ r Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§7 

SA:t-.1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Yttrande motion, Renovera och starta upp Sösdala 
simhall igen 
Dnr: TF 2020/692 

Beslut 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Reservationer 
Torsten Nilsson (i'vf) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Torsten Nilsson (M), Urban Widmark (M), Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till 
liggande förslag. 
Benny Petersson (S), Kristoffer Manno (C), Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
Ernst Herslow (FV) yrkar avslag till motionen. 

Omröstning 
Ordförande ställer först yrkandet att bifalla motionen mot avslagsyrkandet och 
finner att motionen ska bifallas. 
Han ställer sen yrkande att bifalla motionen mot bifall till liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för liggande förslag och nej-röst för bifall till motionen. 
4 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 1 avstår att delta. 
Följande röstar ja: Thomas Haraldsson (L), Andreas Novotny (M), Urban Widmark 
(i'vf), Torsten Nilsson (M). 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid 
Nyman (S), Kristoffer Manno (C), Ken Andersson Breisch (SD). 
Följande avstår att delta: E rnst Herslow (FV). 

Tekniska nämnden 

Justering ~ / Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ordförande finner att tekniska nämnden beslutat bifall till motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna i Hässleholm har i motion till kommunfullmäktige yrkat: 

Att tekniska nämnden får i uppdrag att renovera Sösdala simhall 

Att Kultur och Fritidsnämnden ansvarar för driften av Sösdala simhall 

Med anledning av att Kommunfullmäktige den 23 november, i tilläggsyrkande till 
beslut om den strategiska planen med övergripande mål och budget 2021, beslutat 
att renovera Sösdala simhall anses motionen besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 13, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

f] / 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§9 

Parkeringsautomat på Tivolibacken 
Dnr: TF 2020/678 

Beslut 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta förslag om ny parkeringsautomat på Tivolibacken 

2. Avsätta 70 000 kronor ur befintlig investeringsbudget för omasfaltering 

3. Parkeringsautomaten på Tivolibacken tas ej i drift förrän det gjorts en 
gångväg från parkeringsplatsen vid Götagatan, sydvästra hörnet till 
gångtunnel under järnvägsviadukten. 

4. Parkeringsavgiften ska vara 4 kr/ timmen. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Benny Pctersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag med ändring att 
parkeringsavgiften ska var 10 kr/ dygn. 
Ernst H erslow (FV) yrkar att det ska var avgiftsfri parkering och att man istället ska 
använda p-skiva. 

Omröstning 
Ordförande ställer först Ulf Berggren (SD) ändringsyrkande mot Ernst Herslow 
(FV) yrkande och finner att Ulf Berggren (SD) yrkande bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för att bifalla 10 kr/ dygn och nej-röst 
för avgiftsfritt med p-skiva. 
8 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 2 avstår att delta. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Följande röstar ja: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), 
Andreas Novotny (M), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Kristoffer Manno (C), Ken 
Andersson Breisch (SD) 
Följande röstar nej: Ernst Herslow (FV) 
Följande avstår: Urban Widmark (M), Torsten Nilsson (M) 

Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Ordförande ställer sen liggande förslag till beslut mot Ulf Berggrens (SD) 
ändringsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för liggande förslag med avgift 4 kr/tim. och nej-röst för ändringsyrkandet 
med avgift 10 kr/ dygn. 
8 ja-röster och 2 nej-röster lämnas. 1 avstår att delta. 
Följande röstar ja: Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Andreas Novotny 
(M), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Kristoffer Manno (C), Urban Widmark (M), 
Torsten Nilsson (M) 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Ken Andersson Breisch (SD) 
Följande avstår: Ernst Herslow (FV) 

Ordförande finner därmed liggande förslag till beslut bifallet med en taxa på 
4 kr/ timme för parkering på Tivolibacken. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta förslag om ny parkeringsautomat på Tivolibacken. 

På grund av investering och skötsel av parkeringen på Tivolibacken föreslår 
tekniska förvaltningen en avgift på parkeringen. I dagsläget föreslås 4 kr/timme 
liknande befintliga zoner i tätorten. Längre fram är rekommendationen att 
förvaltningen får i uppdrag att se över samtliga nivåer på parkeringszonerna i hela 
kommunen, då man i dagsläget inte når upp till faktiska kostnader och inte heller 
det marknadsmässiga läget. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SA.tvfl\IANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 11, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Anta förslag om ny parkeringsautomat på Tivolibacken 
Avsätta 70 000 kronor ur befintlig investeringsbudget för omasfaltering 
Parkeringsautomaten på Tivolibacken tas ej i drift förrän det gjorts en 
gångväg från parkeringsplatsen vid Götagatan, sydvästra hörnet till 
gångtunnel under järnvägsviadukten. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering G ~ Utdraget bestyrkes 
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SA1llv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 10 

Svar på skrivelse Vägport Norra Kringelvägen 
Dnr: TF 2020/723 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Av-vakta kommande planer för en mer fullständig och hållbar lösning enligt 
det första förslaget från Hässleholms företagsgrupp 

Skicka detta beslut som svar på inkommen skrivelse från Hässleholms 
Företagsgrupp 

Beskrivning av ärendet 

Önskemål har tidigare inkommit från Hässleholms företagsgrupp om fullständig 
trafiklösning och heltäckande vägport under järnvägen vid Norra Kringelvägen. Nu 
har ett förenklat förslag inkommit med bara en körbana. Detta skulle vara mer 
kostnadseffektivt enligt Hässleholms företagsgrupp. 

Ändring av förslag 
Ett ärende har inkommit angående avsteg från tidigare förslag om vägport under 
järnvägen vid Norra Kringelvägen. Hässleholms företagsgrupp föreslår att man 
bygger en liknande vägport som i första förslaget men med endast en körbana. 
Detta skulle vara mer kostnadseffektivt enligt Hässleholms företagsgrupp. 

Tidigare förslag 
I första förslaget framkom en trafiklösning med dubbelspår, sett till en helhet av 
transportsystemet. I samband med detta gjordes en översyn av tekniska 
förvaltningen i Hässleholm. I översynen kommenterades att 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

18 (30) 



Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

• Med tanke på att Hässleholms sjukhus planerade byggprojekt i anslutning till 
det gamla, som också innebär ny anslutning på Skytteliden/Linnegatan, bör 
man avvakta med ny vägport. 

• Eventuell spårutbyggnad mot Kristianstad som kan innebära att det blir två 
spår i denna riktning, stöder också att man bör avvakta. 

• Hässleholms vattens vattenskyddsområde finns i detta område, vilket gör att 
det kommer vara extra dyrt att säkerställa området. 

• Det kommer även få konsekvenser på befintligt industrispår, vilka i 
dagsläget är svårt att förutse. 

Dessa parametrar gör att Tekniska Förvaltningen i översynen har avrått från ny 
vägport innan besked kommit i ovanstående frågor. 
I översynen togs även upp trafikflödet till och ifrån industriområdena och att man 
med avseende på detta borde köra utom 23:an för att inte komma med tung trafik 
förbi dagis och skolor, som blir fallet om man öppnar vägporten för tung trafik. 
Översynen poängterade vidare att Trafikverket tidigare har utrett möjligheten att 
öka minsta höjden i tunneln och öka bredden men gjort bedömningen att tunneln 
är i acceptabelt skick för den trafik som fardas här och även kopplat till yttre 
omständigheter och vägnätet runtomkring. 
Föreslår att avvakta ko1mnande planer för en mer fullständig och hållbar lösning 
liknande förslag ett. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-28, § 20, följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta att: 

Avvakta kommande planer för en mer fullständig och hållbar lösning enligt 
det första förslaget från Hässleholms företagsgrupp 

Skicka detta beslut som svar på inkommen skrivelse från Hässleholms 
F öretagsgrupp 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, Hässleholm Företagsgrupp 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMl\fANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 11 

Svar på skrivelse Hantverksgården Hästveda 
Dnr: TF 2020/715 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Stänga källaren i Hantverksgården för verksamhet tillfälligt och sanera bort 
skadat material, för att därefter fortsätta utreda omfattningen av skadan. 

Skicka detta beslut som svar på inkonma skrivelser. 

Yrkande 
Thomas Haraldsson (L) yrkar att lägga till i texten att källaren i Hantverksgården 
endast stängs tillfalligt. E rnst H erslow (FV), Urban Widmark (M) yrkar bifall till 
tillägget. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag till beslut och T homas Haraldsson (L) 
tilläggsyrkande mot varandra och finner liggande förslag med tillägg bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Hästveda PRO och Intresseförening känner en oro kring lokalernas beskaffenhet då 
de läst i tidningen Norra Skåne att det finns fukt och mögel i källaren. Våren 2020 
gjordes en utredning med Ramhöll efter en felanmälan om lukt i källaren inkommit 
från fritidsgården. Ramhöll konstaterade då att det fanns hälsofarligt material i 
väggarna som uppstått genom att ytterväggarna har varit uppreglade med träreglar 
och isolerade mot källaryttervägg. 
Utdrag från Ramhölls rapport 2020-05-19: 

"På källarytterväggarnas insida förekommer en på regling med trämaterial. Provhål 
sågades upp. Kraftig doft från trämaterialet noterades. Material skickades på analys 
och visade på kraftigt förhöjda värden avseende mikrobiell påväxt. Resultatet visade 
även på innehåll av klorfenoler som indikerar att det förekommer tryckimpregnerat 
virke som utsatts för fukt. Allt påreglat material på insida av källaryttervägg bör 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMl'vIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

avlägsnas. Murad vägg rengöres därefter noga och putskompletteras. Därefter 
bibehålls med fördel väggen öppen så att fukt ges möjlighet att torka ut. 
Kompletterande åtgärd i form av utvändigt fuktskydd med platonmatta, isolering och 
dränering utförs vid behov." 

Fastighetsavdelningen påbörjar åtgärderna enligt rapporten från Ramböll genom att 
riva ut skadat material. och låta ytterväggarna torka ut. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-28, § 19, följande: 

Föreslå Tekniska nämnden besluta att: 

Stänga källaren i Hantverksgården för verksamhet och sanera bort skadat 
material, för att därefter fortsätta utreda omfattningen av skadan. 

Skicka detta beslut som svar på inkomna skrivelser. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, Hästveda Intresseförening, Hästveda Pro Förening 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 12 

Godkännande av avsiktsförklaring 
Dnr: TF 2020/707 

Beslut 

Tekniska nämnden att beslutar att godkänna upprättat förslag till 
avsiktsförklaring på del av Hässleholm 88:16 (Landhusen, öster om 
Hovdalavägen). 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att 
underteckna avsikts förklaringen. 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Urban Widmark (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
Ernst Herslow (FV) yrkar avslag till förslaget. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för liggande förslag och nej-röst för 
avslag. 
10 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 
Följande röstar ja: Ulf Berggren (SD), Benny Peters son (S), Thomas Haraldsson (L), 
Andreas Novotny (M), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Kristoffer Manno (C), Ken 
Andersson Breisch (SD), Urban Widmark (M), Torsten Nilsson (Ivf) 
Följande röstar nej: Ernst Herslow (FV) 

Tekniska nämnden 

Justering 

Ur- 11--
Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Beskrivning av ärendet 

Bolaget Skottenborg AB (org. 556704-5066) lämnade under våren 2020 in en 
intresseanmälan om att få förvärva en del av fastigheten Hässleholm 88:16 
(Landhusen, öster om Hovdalavägen), se bilaga 1. Intresseanmälan innehöll ett 
förslag om hur området skulle kunna exploateras med radhus/ kedjehus samt 
flerbostadshus. 

Redan innan intresset inkom från Skottenborg AB fanns ett detaljplaneärende för 
området. När intresse för området inkom ansökte tekniska nämndens arbetsutskott 
(TNAU) om en omprioritering av detaljplanen, beslut i TNAU 2020-06-09 § 130. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kunde på grund av nuvarande belastning av 
prioriterade detaljplaneärenden omprioritera detaljplanen till prioritet 2. Det betyder 
att arbetet med detaljplanen ännu inte har återupptagits. På grund av detta har 
avtalstiden för avsiktsförklaringen utökats något mot normalt (2 år), avtalstiden är 3 
år med möjlighet till förlängning. 

Eftersom det inte finns något konkret förslag till detaljplan har tekniska 
förvaltningen och Skotten borg AB valt att teckna en mer generellt hållen 
avsiktsförklaring. Syftet med avsiktsförklaringen är att beskriva parternas 
gemensamma ide om hur området ska utvecklas samt att ge Skottenborg AB förtur 
att förhandla om markanvisningsavtal/ överlåtelseavtal i framtiden när 
detaljplaneprocessen har kommit längre. 

I framtida markanvisningsavtal/ överlåtelseavtal kommer fördelning av åtaganden 
och skyldigheter preciseras närmare. Parterna har dock redan i avsiktsförklaringen 
uttryckt sin inställning i vissa frågor, däribland att Skottenborg AB utför och 
bekostar eventuell erforderlig massbalansering inom området, se punkt 7 i bifogad 
avsikts förklaring. 

Vid upprättandet av avsiktsförklaringen saknas säljbara villatomter inom 
Hässleholms tätort samtidigt som efterfrågan är hög. Därför har tekniska 
förvaltningen kommit överens med Skottenborg AB om att ifall möjligheten finns 
så förbehåller sig kommunen rätten att inom området planera för kommunala 
villatomter eller eventuellt ett LSS-boende. 

E nligt Hässleholms kommuns riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 
ska kommunen i första hand använda sig av markanvisningstävlingar om det av 
kommunen uppfattas finnas ett bredare intresse för ett markanvisningsområde. När 
tekniska förvaltningen blir kontaktad av intressenter för bostadsbyggnation brukar 
ett material över potentiella utbyggnadsområden i Hässleholms kommun delas med 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

intressenten. I detta material ingår området aktuellt för avsiktsförklaringen. Trots 
detta har inget annat bolag visat intresse för området. Området har även tidigare 
varit markanvisat till en annan exploatör (direktanvisning). Markanvisningen avbröts 
av olika anledningar 2016. Bedömningen utifrån ovanstående är att det inte finns ett 
bredare intresse för området. Detta indikerar att en direktanvisning är möjlig både 
nu i samband med avsiktsförklaringen och i samband med framtida 
markanvisningsavtal/ överlåtelseavtal. Alternativet är att utlysa en 
markanvisningstävling. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ingen direkt påverkan med anledning av avsiktsförklaringen. Framtida kostnader 
kan uppkomma i samband med genomförandet av detaljplanen. Eftersom det inte 
finns ett förslag till detaljplan är förutsättningarna för genomförandet okända vid 
besluts tillfallet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 10, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 
föreslå för tekniska nämnden att besluta om att godkänna upprättat förslag 
till avsiktsförklaring på del av Hässleholm 88: 16 (Landhusen, öster om 
Hovdalavägen). 
föreslå för tekniska nämnden att besluta om att uppdra åt tekniska 
nämndens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, Skottenborg AB 

Tekniska nämnden 

Justering ur Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Svar till kommunstyrelsen utifrån Västra Göinge 
Hembygdsförenings skrivelse 
Dnr: TF 2017/928 

Beslut 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att Hässleholms kommun 
inte förvärvar byggnaderna i Hembygdsparken. 

Reservationer 
Benny Petersson (S), Kristoffer Manna (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulf Berggren (SD) avstår att delta i beslutet. 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Kristoffer Manna (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag, att 
föreslå kommunstyrelsen att Hässleholms kommun förvärvar byggnaderna i 
Hembygds parken. 

Omröstning 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot ursprungsförslaget och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för liggande förslag och nej-röst för ursprungsförslaget. 
4 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Thomas Haraldsson (L), Andreas Novotny (M), Ernst H erslow 
(FV), Torsten Nilsson (M) 
Följande röstar nej: Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Kristoffer 
Manna (C) 
Följande avstår att delta: Ulf Berggren (SD), Ken Andersson Breisch (SD) 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Urban Widmark (M) har lämnat sammanträdet. 

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

Beskrivning av ärendet 

Den 7e februari 2020 fick tekniska nämnden i uppdrag att handlägga skrivelse om 
byggnaderna i Hembygdsparken inskickad av Västra Göinge Hembygdsförening, se 
bilaga 1. Hembygdsföreningen har sedan 2015 varit i kontakt med kommunen med 
förfrågan om att överlåta byggnadsbeståndet i Hembygdsparken till Hässlehohns 
kommun. 

Tekniska förvaltningen har utrett om kommunen bör förvärva byggnaderna och i 
sådana fall på vilka villkor. 

Hembygdsparken är belägen på de kommunalt ägda fastigheterna Hässleholm 
Hässleholm 87:6 och 87:14. Enligt gällande detaljplan är markanvändningen allmän 
platsmark - park. Byggnaderna i Hembygdsparken ägs och förvaltas av Västra 
Göinge Hembygdsförening. Se bilaga 2 för Underhålls- och åtgärdsprogram, 
Hembygdsparken i Hässleholm. 

2019 föreslog tekniska förvaltningen att tekniska nämnden skulle fastställa principer 
för hantering av ägandeförhållandena av mark och byggnader i kommunens 
hembygdsparker (totalt 11 st.), se bilaga 3. E nligt förslaget skulle byggnader och 
mark på allmän platsmark ägas av kommunen. Byggnader och mark på 
kvartersmark eller på platser utan detaljplan skulle enligt förslaget ägas av 
föreningarna. Förslaget återremitterades för komplettering och inget beslut i ärendet 
har tagits sedan dess. 

För byggnaderna i Hembygdsparken skulle principerna innebära att kommunen 
förvärvar byggnaderna från föreningen. För resterande hemhygdsparker i 
kommunen innebär principerna inga åtgärder (6 föreningar) eller att kommunen 
säljer byggnader och/ eller mark till föreningarna ( 4 föreningar), se bilaga 4. 

Tekniska förvaltningen har under våren 2020 beräknat kostnaden avseende drift 
och underhåll för byggnaderna i Hembygdsparken. Kostnaden beräknas uppgå till 
365 000 kr årligen. Uppskattningen är baserad på föreningens uppgifter om 
kostnader fram till och med 2019 och erfarenhetsbedömda schablonkostnader för 
fastighetsförvaltning, se bilaga 5. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Västra Göinge Hembygdsförening är idag en stödberättigad förening i enlighet med 
översynen av det totala föreningsstödet i Hässleholms kommun. De erhåller från 
kultur- och fritidsförvaltningen 135 000 kr årligen i föreningsstöd. Detta stöd ska 
användas för att täcka föreningen kostnader för att driva den löpande 
verksamheten, exempelvis ta hand om byggnaderna i parken. Vidare erhåller 
föreningen en andel av Hässleholms museum bidrag om 297 000 kr, men detta 
bidrag är för utställningar i Hässleholms museum lokaler och har inte med 
hembygdsparken att göra. 

Med beaktande av förslag till principer (dock ej fastställda principer) föreslår 
tekniska förvaltningen att tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen att 
kommunen ska förvärva byggnaderna i Hembygdsparken i Hässleholm. Eftersom 
föreningen idag erhåller bidrag för att sköta byggnaderna i Hembygdsparken 
föreslår tekniska förvaltningen att föreningen hyr byggnaderna av kommunen för en 
marknadsmässig hyra. Vidare förutsätter tekniska förvaltningen att förvaltningen 
kompenseras för den ökade drift och underhållskostnaden om 365 000 kr årligen. 
Budgetkompensation är nödvändig då affärsmässig förvaltning av byggnaderna inte 
bedöms vara möjlig. Hyresintäkterna kommer inte överstiga kostnaderna. 

Ett förvärv kommer innebära att kommunen ökar sina kostnader för 
fastighetsförvaltning och bör beaktas inför ett beslut om förvärv. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Ingen kommunal verksamhet bedrivs. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett kommunalt förvärv av byggnaderna i Hembygdsparken innebär ökade drift- och 
underhållskostnader för kommunen. Denna kostnad uppskattas uppgå till 365 000 
kr årligen och belastar tekniska förvaltningen. Utrymme för detta finns inte i 
gällande budget. Därmed behöver tekniska förvaltningen kompenseras för den 
ökade drift- och underhållskostnaden om 365 000 kr årligen. 

Tekniska nämnden 

Justering 
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Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 8, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för vidare 
utredning. 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -01-28, § 21, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att Hässleholms kommun 
inte förvärvar byggnaderna i Hembygdsparken. 

Sänt till: kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering (j ,--,- Ll 
Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

§14

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2020/689-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll december 2020 

Tekniska nämnden 

Justering 

Gr 
Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

§ 15 

Övriga anmälningar 

Dnr: KLF 2020/1318 - Förlängning samt komplettering av åtgärder för att 
stötta det lokala näringslivet och föreningslivet med anledning av coronaviruset 
Dnr: KLF 2020/1153 -Ansökan om extra investeringsmedel för ombyggnad 
av lokaler på Jacobsskolan 
Dnr: KLF 2020/1219 - Begäran om budgetanslag för driftkostnader i 
sam band med branden på Fyrklövern förskolan i Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/1053 - Nya kommunikationsriktlinjer 
Dnr: KLF 2020/1321 - Extra julgåva till kommunens samtliga anställda 

Ingrid Nyman (S) lämnar en protokollsanteckning gällande Hantverksgården i 
Hästveda enligt bilaga. 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hästveda Hantverksgård 

2021-01-28 

Ungdomarna är hårt drabbade på grund av pandemin. Distansundervisning i skolan och inga sociala 

kontakter på sin fritid. När nu restriktionerna lättar är det viktigt att verksamheten på fritidsgården 

kan bedrivas. 

Även om ensamheten drabbar alla åldrar är det framförallt ungdomarna vi behöver värna för i sociala 

samverkansformer. Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Ungdomar är vår framtid. 

Boenden i Hästveda klagar på att det förekommer viss vandalism i byn. Det är ju naturligtvis inte 

acceptabelt. Men vad ska ungdomarna göra? Det har ju i alla tiderförekommit bus på kvällarna men i 

dagsläget har ungdomarna absolut ingenstans att ta vägen när de vill umgås på fritiden. De behöver 

också vuxna förebilder, fritidsledarna, förutom vårdnadshavarna. 

Om inte åtgärder vidtas kommer det få konsekvenser för hela Hantverksgården då mögelskadorna 

förmodligen kommer att eskalera. Då är det inte bara ungdomarna som drabbas utan hela 

föreningslivet och den eventuella förskolan som är på ingång i B-salen. 

Av den anledningen anser jag att man omedelbart behöver åtgärda mögelskadorna i källaren. 

Ingrid Nyman, Socialdemokraterna 
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