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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

SAMMAN'IRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, 2020-05-28, kl. 13:30-lb:00 

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

Andreas Novotny (M) ersätter Roger Wirödal (KD) 
Urban Widmark (M) ersätter Kristoffer Manno (C) 
Jens Lindholm (SD) ersätter Patrik Persson (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstemän 

,~ ?,tt rrg~ekk~"l"l Lv") / 110 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

Mats Svensson, förvaltningschef 
Tobias Oscarsson, verksamhetsutvecklare 
Ronny Nilsson, avdelningschef gata/trafik och park 
Annika Johansson, nämndsekreterare 

Ulf Berggren (SD) 

Tekniska förvaltningen, 2020-06-01 

§42 - §53 

Sekreterare 

Ordförande 

Annika J ohansso 

~~~ 
Torsten Nilsson (11) 

Justerare <cE~ 
Ulf Berggren (SD) 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Organ 

Sam manträdesdag 

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 y 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2020-05-28 

2020-06-01 

2020-06-24 

T ekniska förvaltningen 

. "-~-~J . J~-----" .... " .. · .. " " .... .. " Anajk;j~i~;~·;s~ 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning § 42 

lnformationsärende § 43 

Ekonomi information § 44 

Verksamhetsplan 2020 § 45 

Motion förmånscykel § 46 

Avsiktsförklaring mellan Hässleholms kommun och Bornera § 47 
Fastigheter AB 

Godkännande av markanvisningsavtal för del av Hässleholm 88:1 6, § 48 
89:14, 89:16, 89:17 och 89:18 (Reningsverket Hässleholm) 

Förslag till ny prislista angående återställning § 49 

Påföljder vid olovlig grävning § 50 

Förslag ti ll priser för användande av Hässleholms insdustrispår § 51 

Aterrapportering slutfört utredning § 52 

Övriga anmälningar § 53 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 42 

Godkänna dagordning 

Föreslagen dagordning godkänns. 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAMlvIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 43 

lnformationsärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sam manträdesdatum 
2020-05-28 

Förvaltningens verksamhetsutvecklare redovisar resultat för medarbetarenkät 2020. 
76 % svarsfrekvens från tekniska förvaltningen vilket är en ökning från förra året. 
Styrning är en punkt som förvaltningen framförallt kommer att arbeta med att 
förbättra efter årets resultat. 

Flera ledamöter i nämnden uttrycker att medarbetarenkät är lämpligt att genomföra 
vartannat år för att hinna utvärdera och genomföra åtgärder. 

Förvaltningschef uppdaterar om pandemiläget. Något ansträngt inom vissa 
avdelningar men allt fungerar som det ska i dagsläget. 
Arbete hemifrån sker i den mån man har möjlighet till. Avdelningschefer är på plats 
på förvaltningen. 

Avdelningschef gata/trafik och park informerar att Järnvägsgatan och 
Tingshusgatan kommer att stängas av under lördagen 30/5 för att upprätthålla 
säkerhet i trafiken om cruising genomförs trots att man ställt in det. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering ~ ~ r Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 44 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Nya ekonomisystemet är en stor utlnaning och rapport har inte kunnat tas fram för 
dagen. Tekniska förvaltningen visar nollprognos för året i sin helhet. 

Genomgång av avvikelseanalys drift och investering. 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMNlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam manträdesdatum 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§45 

Verksamhetsplan 2020 
Dnr: TF 2020/324 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens verksamhetsplan 
för 2020. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Ernst Herslow FV) avstår att delta i 
beslutet med hänvisning till respektive parti egen budget. 

Beskrivning av ärendet 

I tekniska förvaltningens verksamhetsplan tydliggörs förvaltningens uppdrag och 
ansvar. Dessutom anges mål och aktiviteter för måluppfyllelse. Styrande är de 
övergripande mål- och inriktningsmålen som Kommunfullmäktige beslutat om i 
strategisk plan för 2020-2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-05-12, § 117, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna tekniska 
förvaltningens verksamhetsplan för 2020 

Sänt till: kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SA.Ml\,1.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 46 

Motion förmånscykel 
Dnr: TF 2020/249 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att hantering av cyklar 
alltjämt sköts av respektive förvaltning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfulhnäktige beslutade 2019-10-28 att uppdra tekniska nämnden i enlighet 
med tidigare beslut (KLK 2017 /977) att uppdra tekniska förvaltningen att utreda 
möjligheten att integrera cyklar och elcyklar i den kommungemensamma 
fordons enheten. 
Enligt tekniska förvaltningens utredning av en kommungemensam fordonsenhet 
föreslås att respektive förvaltning alltjämt hantera den löpande driften av sina 
fordon och att det inrättas en central funktion för övergripande styrning. Ett sådant 
övergripande ansvar kan fö1-visso också finnas för cyklar. Emellertid är kostnaden 
för cyklar så pass låg att eventuella ekonomiska vinster av en central styrning är 
svårberäknad. Osäkerheten innebär i realiteten att det även blir kan dyrare då en 
utökad administration inte nödvändigtvis genererar någon besparing. Enligt 
motionären framförs även trafiksäkerhet och välfungerande tjänstecyklar som en 
viktig faktor för att öka användandet av cyklar. Ett sådant resonemang är förvisso 
troligt. Däremot bedöms hanteringen av cyklar inte vara så komplext att det krävs 
en specialiserad funktion för detta. Med anledning av små samordningsvinster och 
ringa besparingsmöjligheter föreslås att cyklar alltjämt hanteras av respektive 
brukare. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-28, § 90, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta föreslå kommunfullmäktige att hantering av 
cyklar alltjämt sköts av respektive förvaltning. 

Sänt till: kommunstyrelsen, kommunfulhnäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPR0T0KOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 47 

Avsiktsförklaring mellan Hässleholms kommun och 
Bomero Fastigheter AB 
Dnr: TF 2020/303 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att 

1. godkänna avsiktsförklaringen. 

2. uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
avsikts förklaringen . 

Beskrivning av ärendet 

Bornera Fastigheter AB har visat intresse för att bygga bostäder i Vinslöv. I 
dagsläget finns ingen mark som är redo för genomförande. Detaljplanelagd 
(stadsplan från 1938) mark finns i Norra Vinslöv väster om kyrkogården, men på 
denna plats är företaget inte intresserade av att bygga. Genomförande av marken 
enligt stadsplanen beräknas inte vara lönsam för kommunens del i dagsläget. Med 
anledning av detta har kommunen tillsammans med Bomero fastigheter kommit 
överens om att istället utreda förutsättningarna och ta fram en detaljplan på 
fastigheten Vinslöv 129:89. 

Som ett första led i processen har parterna kommit överens om en avsikts förklaring. 
Syfte med avsikts förklaringen är att beskriva parternas gemensamma plan för 
processen och ger bolaget rätt att med förtur förhandla om markanvisning och/ eller 
överlåtelseavtal på en del av området. Inom området utreds även förutsättningarna 
för nya kommunala villatomter i Vinslöv . Tomterna ska sedan säljas av kommunen. 

Det råder idag en efterfrågan på bostäder i Vinslöv, dels i form av ex. 
marklägenheter dels i form av obyggda villatomter. Om förutsättningarna på 
området är visar sig vara lämpliga och en ny detaljplan kan tas fram leder detta till 
ett framtida tillskott av bostäder i Vinslöv. 2018 vann bolaget en markanvisning i 
Vinslöv. Bolaget var då det enda bolaget som lämnade anbud. För att tillgodose 
framtida bostadsbyggande har därmed denna avsiktsförklaring tagits fram. 
Avsiktsförklaringen föreslås godkännas. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

A vsiktsförklaringen i sig har ingen påverkan för barn. Men i framtiden kan 
bostadsbyggnation på Vinslöv 129:89 leda till en positiv förändring av platsen för 
barn då markanvändningen ändras från jordbruk till bostadsområden med lekplatser 
för barn. 

Miljökonsekvenser 

A vsiktsförklaringen i sig har ingen påverkan för miljön. Men eventuell framtida 
bostadsbyggnation kommer ta jordbruksmark i anspråk. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Avsiktsförklaringen reglerar översiktligt framtida kostnader och risker mellan 
parterna. I dagsläget är det omöjligt att uppskatta vad genomförande och utbyggnad 
av detaljplanen beräknas kosta då det inte finns något förslag på detaljplan. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-05-12, § 109, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden följande: 

1. Att besluta om att godkänna avsiktsförklaringen. 

2. Att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
avsikts förklaringen. 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR..ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§48 

Godkännande av markanvisningsavtal för del av 
Hässleholm 88:16, 89:14, 89:16, 89:17 och 89:18 
(Reningsverket Hässleholm) 
Dnr: TF 2020/13 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. godkänna markanvisningsavtalet för del av Hässleholm 88:16, 89:14, 89:16, 
89:17 och 89:18 mellan Hässlehohns kommun och Hässleholms Vatten AB 
(org.nr. 556594-2926). 

2. uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna erforderliga 
handlingar. 

Beskrivning av ärendet 

Hässlehohns Vatten AB, nedan Bolaget, har ansökt om en detaljplan för 
reningsverket i Hässleholm samt omkringliggande fastigheter. Detaljplanen kommer 
b.la. säkerställa reningsverkets status/ expansionsmöjligheter i området samt pröva 
ett eventuellt skyddsavstånd. 

Tekniska fö1valtningen har upprättat ett markanvisningsavtal som Bolaget har 
godkänt och undertecknat, se bilaga 1. Markanvisningsavtalet innebär att Bolaget 
medges företrädesrätt att, under giltighetstiden, ensam förhandla med kommunen 
om köpeavtal, alternativt överenskommelse om fastighetsreglering för kvartersmark 
inom markanvisningsområdet. 

Parterna är överens om att priset för marken som överlåts till Bolaget kommer att 
fastställas efter en värdering av en auktoriserad fastighetsvärderare. 

Inom detaljplanen kommer att antal allmänna platser detaljplaneläggas med 
bestämmelsen Natur och skyddsplantering. Utformning och krav på 
skyddsplanter.ingen kommer fastställas i samband med detaljplanearbetet. 

Kommunen och Bolaget är överens om att kommunen utför skyddsplanteringen på 
de allmänna platserna och Bolaget står för halva kostnaden. Bolaget står för hela 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

kostnaden när det gäller skyddsplantering på kvartersmark. För detaljerad 
beskrivning se punkt 8.1 i bilaga 1. 

Markanvisningsavtalet ger även Bolaget rätt att, efter undertecknat avtal, uppföra ett 
skalskydd runt reningsverket. Bolaget är medvetet om att då den exakta 
avgränsningen av området som Bolaget skall förvärva fastställs först när 
detaljplanen vinner laga kraft kan en omplacering av skalskyddet bli aktuellt. Bolaget 
står för samtliga kostnader relaterade till uppförandet av skalskyddet. För detaljerad 
beskrivning se punkt 11 i bilaga 1. 

I kommunens riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är huvudregeln 
att all marktilldelning sker i konkurrens. Kommunen har i detta fall valt att tillämpa 
en direktanvisning. Det innebär att kommunen väljer ut ett bolag/ exploatör som far 
mark anvisad direkt utan urvalsprocess. Direktanvisning kan tillämpas t.ex. när: 

Det gäller ett unikt projekt. 

Det handlar om mindre attraktiv mark. 

Då markanvisningen rör rnark för ell kommunalt reningsverk så är detta projekt 
unikt. Kvartersmarken inom området ska användas för avloppsreningsverk och 
därtill hörande funktioner. Därmed finns inget bredare intresse för marken. Mot 
ovanstående bakgrund bedöms därmed en direktanvisning vara möjlig. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-28, § 93, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden att 

1. godkänna markanvisningsavtalet för del av Hässleholm 88:16, 89:14, 89:1 6, 
89:17 och 89:18 mellan Hässleholms kommun och Hässleholms Vatten AB 
(arg.nr. 556594-2926). 

2. uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna erforderliga 
handlingar. 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 49 

SA1vGv11-\NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Förslag till ny prislista angående återställning 
Dnr: TF 2020/160 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fastställa föreslagen återställningsprismodell att gälla från och med datumet då 
kommunfullmäktiges protokoll justeras. 

1. Återställning av asfaltytor mellan 0 och 3 år: självkostnadspris + 70% pålägg 
för frarntida sättningar och andra problem. 

2. Återställning av asfaltytor äldre än 3 år: självkostnadspris + 30% pålägg för 
framtida sättningar och andra problem 

3. Övriga ytor självkostnadspris + 30% pålägg för framtida sättningar och 
andra problem. 

Återställning sker på ledningsägarens bekostnad av tekniska förvaltningen. 
Ledningsägaren har inget ansvar för utförd återställning. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD), Urban Widmark (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

I mars 2018 lades förslag till beslut om ny prislista gällande återställning efter 
förläggning av rör och ledningar i kommun.al mark. Priserna har nu setts över och 
bedömningen är den att skillnaden mellan 2007-års prisnivå och 2018-års är väldigt 
stor samt att prisnivån 2018 halverats jämfört med 2007 års nivå. 

Prissättningen har alltså blivit fel vid den förra korrigeringen och därför tas ärendet 
åter upp. Förvaltningens förslag är att behålla originalförslaget plus 
indexuppräkning. 

Tekniska nämnden 

Justering V-, ~~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-05-12, § 115, följande: 

A-u-fu-res-1-å-t-ekttiSffll-fl-ä-tnnden f ör-es-lå--lwttlfttt1fl~~å-k-01fimttfl.fullm-äk-tige 
--besl-uta att: 

Öka dagens taxa för industrispår i I lässkhohn från 2,50 kr/ ton till 5 k:r/ ton 

Tekniska nämnden 

Justering ty <:; ~ Utdraget bestyrkes 
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   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 22 (25) 
Sammanträdesdatum:  
2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 115   
 

Förslag till ny prislista angående återställning  
Dnr: TF 2020/160 

Beslut 
 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fastställa föreslagen återställningsprismodell att gälla från och med datumet då 
kommunfullmäktiges protokoll justeras. 
 

1. Återställning av asfaltytor mellan 0 och 3 år: självkostnadspris + 70% pålägg 
för framtida sättningar och andra problem. 
 

2. Återställning av asfaltytor äldre än 3 år: självkostnadspris + 30% pålägg för 
framtida sättningar och andra problem 
 

3. Övriga ytor självkostnadspris + 30% pålägg för framtida sättningar och 
andra problem. 

Återställning sker på ledningsägarens bekostnad av tekniska förvaltningen. 
Ledningsägaren har inget ansvar för utförd återställning. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 
 

Beskrivning av ärendet  
 

I mars 2018 lades förslag till beslut om ny prislista gällande återställning efter 
förläggning av rör och ledningar i kommunal mark. Priserna har nu setts över och 
bedömningen är den att skillnaden mellan 2007-års prisnivå och 2018-års är väldigt 
stor samt att prisnivån 2018 halverats jämfört med 2007 års nivå.  
 
Prissättningen har alltså blivit fel vid den förra korrigeringen och därför tas ärendet 
åter upp. Förvaltningens förslag är att behålla originalförslaget plus 
indexuppräkning. 
_____________________ 

Sänt till: tekniska nämnden, kommunstyrelse, kommunfullmäktige 
 



Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Påföljder vid olovlig grävning 
Dnr: TF 2020/162 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet för juridisk granskning av 
tjänsteskrivelsen vad gäller viten. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att återremittera ärendet för juridisk granskning av 
tjänsteskrivelsen vad gäller viten. 

Samtliga ledamöter yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beskrivning av ärendet 

I Hässleholms kommun förekommer grävning i gatorna från externa aktörer trots 
att tillstånd ibland saknas. Idag saknas påföljder i form av vite eller andra 
konsekvenser för den som gräver olovligt. 

Viten kan delas ut endast om det finns lagstöd för att förena ett föreläggande med 
vite eller om det finns ett avtal som innehåller en vitesklausul. Det finns idag inget 
lagstöd för kommunen att dela ut viten vid olovlig grävning. Markavtalet eller annat 
avtal mellan ledningsägaren och kommunen ska alltså innehålla en vitesklausul där 
avgiften regleras. Fördelen med viten är att kommunen inte behöver göra någon 
skadeberäkning - det rör sig istället om ett schablonbelopp som regleras i avtalet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-05-12, § 114, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 
1. Införa möjligheten för kommunen att ta ut viten för företag eller 
privatpersoner som utfört olovlig grävning i kommunalägd mark. 
2. Införa vitesbeloppet 10 000 kr för olovlig grävning. 

Sänt till: tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Il- ~ r' Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 51 

SAMivf.ANTRÄDESPROTO KOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Förslag till priser för användande av Hässleholms 
industrispår 
Dnr: TF 2020/171 

Beslut 

T ekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

Öka dagens taxa för industrispår i Hässleholm från 2,50 kr/ton till 5 kr/ ton 

Beskrivning av ärendet 

Frågan har kommit från kommunledningsförvaltningen om att ta fram nya taxor för 
Hässleholms industrispår. 

Idag trafikeras Hässleholms industrispår av 69 vagnar och drygt 5900 ton per år. 
Kostnaden för anläggningen är cirka 150 000 kr per år. Hässleholm får in 2,50 
kr/ ton för de som trafikerar industrispåret, vilket är dagens taxa. Med detta blir 
intäkten knappt 15 000 kr/år. 

Ärendets tidigare behandling 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-05-12, § 11 3, följande: 

.Att-föreslå-tekrns-ka-nämnderrfores-l¾-kemmumtyrels-eft-feres-1!-k~½fu~ge 
fas-Btftl:1-a-fer-esJ~~~BEl~~@-t--då 
kon 1111unfulln1äk:tig~--pretek:ell-j us-t:efäs.,-· 

~ä-~as-fu-1-Eyre-~ch 3 år: s}-ä-l~ris =I- 70% r-å-lägg 
for-frarnt:ieliHä-t-m±Rga-i:-€H~-h-a,i:i4t:~hlem. 

~äthring-a v asfalty torildre' än 3 år:-sjä½vlros-t:ft:a'cls-pJ:~<Wo-på:lägg-f-er 
... fram.tid.a...sä.ttt::ig,~aml1;a-f.H;@b-l~m 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

3-,...Gv-Fig,a-yR::)1'-Sjii·lv-k~ &l:fl~a-sp:F:i-s-WG!1/e-~ =--fr~-m-t:ida-&ät-truaga-H>Gh, 
-a.a.~ w bJ~J;H,,-

Åtel'S-täilruRg-s-~ å-looni-ag&äga-~ -s-beke-s mad-a-v:-tekru&ka--f.Gw.a-k1.-1u~gen. 
Ledning.sägareo bar inget ansvar för utförd återställning-

Sänt till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering /j- ~ ~ Utdraget bestyrkes 
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   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 18 (25) 
Sammanträdesdatum:  
2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 113   
 

Förslag till priser för användande av Hässleholms industrispår 
Dnr: TF 2020/171 

Beslut 
 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 
 

- Öka dagens taxa för industrispår i Hässleholm från 2,50 kr/ton till 5 kr/ton 
 

Yrkande 
Torsten Nilsson (M) yrkar tillägg i förslag till beslut att ärendet ska vidare för beslut 
i kommunfullmäktige.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Frågan har kommit från kommunledningsförvaltningen om att ta fram nya taxor för 
Hässleholms industrispår.  
 
Idag trafikeras Hässleholms industrispår av 69 vagnar och drygt 5900 ton per år. 
Kostnaden för anläggningen är cirka 150 000 kr per år. Hässleholm får in 2,50 
kr/ton för de som trafikerar industrispåret, vilket är dagens taxa. Med detta blir 
intäkten knappt 15 000 kr/år.  
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommnfullmäktige 
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~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 52 

Återrapportering slutfört utredning 
Dnr: TF 2020/50 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå komnmnfullmäktige 
att: 

1. godkänna återrapportering avseende utredning om förutsättningar för våtmark 
på Hovdala. 

2. fortsatt hantering i ärendet överlämnas och hanteras av markägaren HIBAB. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige, om utredning 
av förutsättningar för anläggande av våtmark på Hovdala. Kommunfullmäktige gav 
tekniska nämnden i uppdrag att genomföra utredningen enligt motionen. 
Tekniska förvaltningen har nu genomfört utredningen med hjälp av 
Ekologigruppen AB. Utredningen har till 90% finansierats med hjälp av LONA
bidrag. Då utredningsuppdraget är slutfört och likaså slutrapportering till 
länsstyrelsen, önskar Tekniska förvaltningen härmed återrapportera att uppdraget är 
slutfört och lämna det för beslut om att överlåta vidare ställnings till beslut om 
anläggande till markägaren HIBAB. 

Arendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-28, § 91, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 
1. godkänna återrapportering avseende utredning om förutsättningar för våtmark 
på Hovdala. 
2. fortsatt hantering i ärendet överlämnas och hanteras av markägaren HIBAB 

Sänt till: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam manträdesdatu m 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 53 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: K.LF 2020/ 310 - Val av ersättare tiU överförmyndaren och tekniska nämnden 
Dnr: K.l.F 2019 / 451 - Över- och underskotts hantering 2020 
Dnr: KLF 2020/ 368 - Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan med 
budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 
Dm: KLK 2018/ 367 - Motion om praktikplatser för gymnasieskolans elever 
Dnr: KLK 2019 /78 - Motion om GC-väg mellan Sto by och Ballingslöv med mera 
Dnr: KLF 2020 / 311 - Foliering av elskåp 
Dm: 2020/ 322 - Projektansökan Leader Lag PH - centrum utveckling via 1310-
process 
Dnr: KLF 2020 / 341 -Atgärder till stöd för näringsliv och föreningsliv i 
Hässleholms konunun med anledning av Coronavirusets effekter 
Dm: KLF 2020/ 352 -1\!Iånadsuppföljning per den 29 februari 2020 
Dnr: K.LF 2019 / 562 - Intern kontroll 2019 - Granskn.ingsrapporter 
Dnr: KLF 2019 / 534 - Budget och finansiering av kontaktcenter 
Dnr: KLF 2020 / 411 - Förlängd utrednings tid avseende pågående uppdrag 
Dnr KLr 2020 / 428 - Uppdrag avseende utredning om anordnande av ny 
rid anläggning 
Dnr: M-2020-825 - Röinge 7:3 Klassning av anläggning/ verksamhet 
Dnr: M-2019-2947 - Stoby 6:1 Tillsynstapport 
Dnr: t f-2020-633 - Tormestorp 5:16 Tillsynsrapport 
Dnr: M-2019-2842 - Intendenten 6 A.nmälan om. avhjälpandeåtgärd för förorening 
Beslut avseende efterbehandlingsåtgärd 
Dnr: M-2019-1419 - Bornhöft 2 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 
Dnr: M-2019-2009 - Tormestorp 5:16 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för 
förorening 

Tekniska nämnden 

Justering tr Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Dnr: M-2020-850 - Bjärnum 3: 12 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 
Föreläggande om att vidta försiktighets åtgärder 
Dnr: M-2020-986 - Läreda 436:6 Utlåtande angående årsrapport avseende 2019 
Dnr: B 2019-001356 - Finja 35:lBygglov för nybyggnad av obemannad 
liYsmedelsbutik, tidsbegränsat (tom 2030-02-29) 
Dnr: BN 2014-001183 - Rö inge 34-: 1 Detaljplan för del av Röinge 34: 1 
(Pollenvägen) - granskning 
Dnr: 11-2019-2551 - Garvaren 14, Hässleholm Föreläggande om förbud 
Dnr: lvI-2020-137 - Hässleholm 88: 1, Hässleholm 88:31, 
Hässleholm 88:52 och Kapsylen 2, Förehiggande om. åtgärder och anmälningsphl{t 
Dnr: PLA_ 2007-000014 - Hässleholm 87:22 (Maglegatan 60) Detaljplan för del av 
Hässleholm 87:22 m.f1. (Björklunda) - godkännande 
Dnr: M-2020-1300 - Röinge 7:3 Anmälan av miljöfarlig verksamhet Beslut om att 
tillfålligt förbjuda skytteverksamhet 

Tekniska nämnden 

Justering ~ Utdraget bestyrkes 

20 (20) 


	TN protokoll 2020-05-28
	Anslag / bevis
	Innehållsförteckning
	§ 42 Godkänna dagordning
	§ 43 lnformationsärende
	§ 44 Ekonomi information
	§ 45 Verksamhetsplan 2020
	§ 46 Motion förmånscykel
	§ 47 Avsiktsförklaring mellan Hässleholms kommun ochBomero Fastigheter AB
	§ 48 Godkännande av markanvisningsavtal för del avHässleholm 88:16, 89:14, 89:16, 89:17 och 89:18
	§ 49 Förslag till ny prislista angående återställning
	§ 50 Påföljder vid olovlig grävning
	§ 51 Förslag till priser för användande av Hässleholmsindustrispår
	§ 52 Återrapportering slutfört utredning
	§ 53 Övriga anmälningar



