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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, 2020-06-25, kl. 13:30-15:30 

Torsten N ilsson (M), ordförande 
Ulf Berggren (SD ), l:e vice ordförande 
Benny Petersson (S), 2:e vice ordförande 
T homas Haraldsson (L) 
Roger Wirödal (KD) 
Pia Litbo (S) 
Rickard Burman (S) 
E rnst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 

Ingrid Nyman (S) ersätter Kristoffer Manno (C) 
Jens Lindholm (SD) ersätter Patrik Persson (SD) 

Pierre Bäckman (C) 

Mats Svensson, förvaltningschef 
Tobias O scarsson, verksamhetsutvecklare 
Ronny Nilsson, avdelningschef gata/ trafik och park §55 
Victor Bernhardsson, exploateringsingenjör §§59-60 
Annika Johansson, nämndsekreterare 

Benny Petersson (S) 

Tekniska förvaltningen, 2020-06-30 kl. 10.00 

§54 - §65 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2020-06-25 

2020-06-30 

2020-07-21 

Tekniska förvaltningen 

(L" j~ 
An~ -j;h~ r 

Utdraget bestyrkes 

fl/1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning § 54 

lnformationsärende § 55 

Ekonomi information § 56 

Budget 2021-2023 § 57 

Förvärv av fastigheten Brännmästaren 7 § 58 

Godkännande av markanvisningsavtal för Fanjunkaren 12 § 59 

Försäljning av del av Stoby 24:1 (Hässleholm Industripark AB) § 60 

Påföljder vid olovlig grävning § 61 

Ställningstagande till vidare arbete med restaurering av Lillasjön § 62 

Motion om att göra skolans omklädningsrum till en tryggare plats § 63 

Anmälan av delegationsbeslut § 64 

Övriga anmälningar § 65 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 54 

Godkänna dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Föreslagen dagordning godkänns med tillägg att Ingrid Nyman (S) anmäler att ta 
upp två frågor under ärende 12, övriga anmälningar. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 55 

I nformationsärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Förvaltningschef informerar om krisledningsstabens möten och påverkan inom 
förvaltningarna på grund av pandemin. 

Fiberdomen kommer att beredas på nytt med huvudförhandling i november. 

Budgetdag kommer att hållas 2020-08-28. 

Avdelningschef gata/trafik och park ger kort information kring avdelningens 
budget samt om Stobyvägen som nu har fått ny asfalt och en cirkulationsplats. 
Positiv feedback från våra medborgare! 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering 

Civ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 56 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Avdelningschef administration informerar om hur förvaltningen påverkas 
ekonomiskt av corona pandemin med ökade kostnader och minskade intäkter. 

Info kring ekonomisystemet Unit 4. 

Genomgång av månadsrapport samt prognos och avvikelseanalys 2020. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

/Il 
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SA:tvllv1ANTR.ÄDESPR.OTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 57 

Budget 2021-2023 
Dnr: TF 2020/365 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. Att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga avseende 
nämndens redovisning av investeringsbudget för perioden 2021-2023 

2. Att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga över förslag på 
åtgärder och konsekvensbeskrivning för att hålla nämndens driftbudget 
enligt liggande plan för åren 2021-2022. 

3. Att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga avseende 
nämndens redovisning av förändrad driftbudget med anledning av krav på 
årlig revision av automatiska brandlarm, vilket hanteras inom ramen för 
kommunens lokalkostnadsbudget för år 2021 och framöver. 

4. Att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen inför budgetarbetet med 
budget för 2021 och plan 2022-2023. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), E rnst Herslow (FV) avstår från att delta i 
beslutet. 

Yrkande 
Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt anvisningar för budgetprocessen för 2021 års budget och plan för 2022- 2023 
ska respektive nämnd redovisa sitt behov av investeringsbudget med tillhörande 
konsekvensbeskrivning. Tekniska nämndens behov av investeringsbudget för de 
kommande åren är mycket omfattande. Investeringsnivån är till stor del kopplad till 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMlv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Häs.sleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

kommunövergripande strategiska utvecklingsfrågor inom mark- och 
exploateringsområdet. Behoven redovisas i bilaga enligt anvisad mall. 
För behov av driftbudget ska respektive nämnd utgå ifrån den planerade 
budgetramen för 2021-2022. Några äskande ska inte redovisas. Istället ska 
nämnderna besluta om eventuella förslag till åtgärder, beskrivna med konsekvenser, 
för att hålla tilldelad budgetram. Nämndens åtgärdsförslag presenteras under 
rubriken, beskrivning av ärendet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-06-09, § 124, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta: 
1. Att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga avseende 
nämndens redovisning av investeringsbudget för perioden 2021-2023 
2. Att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga över förslag på 
åtgärder och konsekvensbeskrivning för att hålla nämndens driftbudget 
enligt liggande plan för åren 2021-2022. 
3. Att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med tilil1 örande bilaga avseende 
nämndens redovisning av förändrad driftbudget med anledning av krav på 
årlig revision av automatiska brandlarm, vilket hanteras inom ramen för 
kommunens lokalkostnadsbudget för år 2021 och framöver. 
4. Att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen inför budgetarbetet med 
budget för 2021 och plan 2022-2023. 

Sänt till: kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 58 

Förvärv av fastigheten Brännmästaren 7 
Dnr: TF 2020/180 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna köpeavtalet med tillhörande bilagor samt: 

Föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige att besluta att godkänna köpeavtalet med tillhörande bilagor 

A tt ge ordförande i tekniska nämnden i uppdrag att underteckna köpeavtalet 

Reservationer 
Torsten N ilsson (M), Thomas H araldsson (L), Ernst Herslow (FV), Roger Wirödal 
(KD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Torsten Nilsson (M), T homas Haraldsson (L), Ernst Herslow (FV) yrkar avslag till 
liggande förslag. 

Benny Petersson (S), Rickard Burman (S), Pia Litbo (S), Ulf Berggren (SD) yrkar 
bifall till liggande förslag. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för avslag, nej-röst för bifall. 

Följande röstar ja: T homas Haraldsson (L), Roger Wirödal (KD), Ernst H erslow 
FV), Torsten Nilsson (ivf) 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Rickard 
Burman (S), Ingrid N yman (S), Ken Andersson Breisch (SD), Jens Lindholm (SD) 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMJv1ANTRÄD ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ordförande finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden handlett ett ärende 
om förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7. Köpeskillingen är satt till 
29 500 000 kr och eventuellt förvärv sker som fastighetsköp. Genom värderingar 
indikeras ett marknadsvärde mellan 14-18 mkr med nuvarande användning. 
Framtida byggrättsvärde uppskattas till 28-45 mkr. Framtida byggrättsvärden är i 
dagsläget beroende av osäkerheter och innebär risker för kommunen och bör 
avspeglas i köpeskillingen. Vid en köpeskilling om 29 ,5 mkr bedöms inte riskerna 
avspeglas i priset. Med hänsyn till detta föreslår tekniska förvaltningen att förvärvet 
av Brännmästaren 7 inte genomförs. 

Ärendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-06-25, § 138, följande: 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna köpeavtalet med 
tillhörande bilagor samt: 

Föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att besluta att godkänna köpeavtalet 
med tillhörande bilagor 

Att ge ordförande i tekniska nämnden i uppdrag att underteckna 
köpeavtalet 

Sänt till: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

/J/7 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 59 

Godkännande av markanvisningsavtal för Fanjunkaren 
12 
Dnr: TF 2017/919 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. att godkänna markanvisningsavtalet för Hässleholm. Fanjunkaren 12, mellan 
Hässleholms kommun och K. Noren Fastighets AB (org. nr. 556032- 2140). 

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

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun förvärvade fastigheten Fanjunkaren 12 under våren 2015. 
Fastigheten användes då till bilförsäljning samt som bilverkstad. Tekniska 
förvaltningen rev byggnaderna på fastigheten och genomförde miljöundersökningar. 
Inga höga halter av föroreningar har upptäckts i samband med dessa 
undersökningar. 

Tekniska nämndens arbetsutskott ansökte (2017-09-08 § 132) om en ny detaljplan 
som skulle medge bostadsbebyggelse på fastigheten samt se över trafiksituationen 
för korsningen Vankivavägen/Finjagatan. Detaljplanen är under framtagande. 
Preliminärt kan detaljplanen vunnit laga kraft vid årsskiftet 2020/2021. Enligt 
senaste utkastet kommer detaljplanen tillåta bostäder med centrumfunktioner i 
bottenplan på fastigheten Fanjunkaren 12. 

Huvudregeln är att all markanvisning i kommunen ska göras i konkurrens. 
Kommunen kan dock göra en direktanvisning till en byggherre när vissa undantag 
är uppfyllda. Här görs en direktanvisning då det är en svårutnyttjad byggrätt om 
man inte äger intilliggande fastigheter och det blir även lättare att lösa 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

parkeringssituationen i området. Utöver nyss nämnda anledningar så finns det även 
en vinning ur ett stadsbildsperspektiv att samma byggherre ges möjlighet att skapa 
en bättre helhetsbild i området. 

Avtalet innebär att exploatören ges företrädesrätt att teckna överlåtelseavtal för 
Fanjunkaren 12. Parterna är överens om att vid en överlåtelse av 
markanvisningsområdet ska köpeskillingen/ ersättningen baseras på: 

1200 kr/m2 BTA möjlig byggrätt med ändamål bostäder/handel (alt. 
Centrum). 

330 kr/m2 med ändamål bostäder/handel (alt. Centrum) och bestämmelsen 
prickmark, korsmark eller parkering. 

Exploatören kommer stå för anläggandet av en ny in-/utfart till 
markanvisningsområdet som blir nödvändig när byggnationen av cirkulationsplatsen 
vid Vankivavägen/Finjagatan är färdigställd. Kommunen kommer att stå för 
nödvändig sanering av markförorening. I övrigt hänvisas till avtalet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-06-09, § 132, följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta: 
1. att godkänna markanvisningsavtalet för Hässlehohn Fanjunkaren 12, mellan 
Hässlehohns kommun och K. Noren Fastighets AB (org. nr. 556032-2140). 
2. att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna erforderliga 
handlingar. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMJ\1.ANTIZÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 60 

Försäljning av del av Stoby 24: 1 (Hässleholm 
Industripark AB) 
Dnr: TF 2020/258 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. Att försälja del av fastigheten Hässleholm Stoby 24:1 (ca. 13 600 m2) till 
Hässleholm Industripark AB (org nr. 556956-2266) för en ersättning om 
2 380 000 kronor. 

2. Att godkänna bilagd överenskommelse om fastighetsreglering. 

3. Att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna bilagd 
överenskommelse om fastighetsreglering. 

4. Att uppdra åt ansvarig exploateringsingenjör att underteckna kvittens och 
övriga erforderliga handlingar tillhörande försäljningen. 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässlehohns Industripark AB är ett fastighets bolag som köper och utvecklar 
industrifastigheter. Bolaget har tidigare köpt en närliggande fastighet men känner nu 
ett behov att utöka sitt markinnehav i området. Bolaget har meddelat att planerad 
byggstart är till hösten år 2020. 

Överenskommelser om fastighetsreglering brukar normalt inte innehålla en 
byggnadsskyldighet. I detta fall har dock en sådan tagits med i avtalet, se punkt 10. 
Det beror på att det är ett så pass stort område som köps till och att Tekniska 
förvaltningen anser det nödvändigt att säkerställa byggnation på området. 

Tekniska nämnden 

Justering Gr f]/' 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

För aktuellt område finns ett optionsavtal tecknat med bolaget T-Consulting AB. 
T-Consulting AB har meddelat att man kommer köpa området genom bolaget 
Hässleholm Industripark AB. Då det rör sig om samma aktörer i de båda bolagen 
har Tekniska förvaltningen gett sitt medgivande att optionsområdet köps av 
Hässleholm Industripark AB. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hässleholms kommun försäljer en industrifastighet. För detta skapas en intäkt samt 
möjlighet till nya arbetsplatser i kommunen. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-06-15, § 13 7, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta följande: 

1. Att försälja del av fastigheten Hässleholm Stoby 24:1 (ca. 13 600 lll2) till 
Hässleholm Industripark AB (org nr. 556956- 2266) för en ersättning om 
2 380 000 kronor. 
2. Att godkänna bilagd överenskommelse om fastighetsreglering. 
3. Att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna bilagd 
överensko1m11else om fastighetsreglering. 
4. Att uppdra åt ansvarig exploateringsingenjör att underteckna kvittens och 
övriga erforderliga handlingar tillhörande försäljningen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 61 

Påföljder vid olovlig grävning 
Dnr: TF 2020/162 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

1. Införa möjligheten för kommunen att ta ut avgifter för företag eller 
privatpersoner som utfört olovlig grävning i kommunalägd mark. 

2. Införa avgifts beloppet 10 000 kr för varje olovlig grävning. 

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 
konseh."Venser 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. 

Med anledning av ovanstående föreslås därför istället en engångsavgift införas vid 
olovlig grävning. 

För Hässleholms kommun föreslås en avgift på 10 000 kr vid olovlig grävning. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-06-09, § 133, följande: 

Föreslå tekniska nämnden föreslå konununstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

besluta att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Införa möjligheten för kommunen att ta ut avgifter för företag eller 
privatpersoner som utfört olovlig grävning i kommunalägd mark. 
Införa avgifts beloppet 10 000 kr för varje olovlig grävning. 

Sänt till: tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering 
/lfJ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§62 

Ställningstagande till vidare arbete med restaurering 
av Lillasjön 
Dnr: TF 2020/187 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. anse frågan om muddring av sjön vara utredd och ta ställning till att inte gå 
vidare med ett muddringsatbete. 

2. skulle nya miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar finnas så 
kan ärendet komma att beaktas i framtiden. 

Beskrivning av ärendet 

I höstas kontaktade Lillasjöns naturvårdsförening tekniska förvaltningen och blev 
inbjudna till TN beredning där de presenterade den förstudie som gjorts kring sjöns 
status och möjlighet till restaurering. Föreningen är orolig att växtligheten ska ta 
överhand och att sjön därmed ska växa igen. Föreningen vill därför att sjön ska 
muddras. I förstudien har en muddring grovt kostnads beräknats till ca 35-40 
miljoner kronor, vid muddring till 3 m djup. Dock har man inte tagit med kostnad 
för hantering av muddermassorna och borttransport av dessa och inte heller tagit 
upp den risk om muddermassorna behöver hanteras som farligt avfall. Vilket skulle 
kunna innebära att slutsumman dubblas och istället landar på 70-80 miljoner. 

Det ligger inte på kommuners ansvar att restaurera och förbättra vattenkvaliteten i 
sjöar inom kommungränsen, med undantag för allmänna badplatser. Däremot kan 
det finnas ett ansvar att åtgärda skador som åsamkats genom kommunens försorg. 
Därför har Hässleholms kommun redan gjort en hel del åtgärder i syfte att förbättra 
sjöns status. 2000 gjordes en utredning där slutsatsen drogs att sjön inte längre var 
övergödd och ansågs vid tillfallet vara en välmående sjö, dock med lågt vattendjup. 

Kommunen har inte heller lyft fram Lillasjön som prioriterad i den 
sjöanvändningsplan som antogs av kommunstyrelsen 2000. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Länsstyrelsen gör bedömning att miljönyttan är för liten i förhållande till 
åtgärdskostnaden, vilket gör att bidrag via länsstyrelsen inte är särskilt troligt. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-06-09, § 126, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta: 

-att anse frågan om muddring av sjön vara utredd och ta ställning till att inte 
gå vidare med ett muddringsarbete. 
-skulle nya miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar finnas så 
kan ärendet komma att beaktas i framtiden. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 63 

Motion om att göra skolans omklädningsrum till en 
tryggare plats 
Dnr: TF 2020/360 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens besluta att motionen mot bakgrund 
av tjänsteskrivelsen anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

I motion till kommunfullmäktige har Joachim Fors och Lena Wallentheim (S), med 
syftet att göra skolans omklädningsrum till en tryggare plats, yrkat: 

1. A tt samtliga duschutrymmen som skolan använder ska kompletteras med 
dusch bås/ duschväggar 

2. A tt barn och utbildningsnämnden tillsammans med tekniska nämnden 
inventera hur många duschutrymmen som behöver kompletteras med 
duschbås/duschväggar. Samt beräknar kostnaden för att investering och 
drift för att bygga och sköta underhållet av duschbås/ duschväggarna. 

3. Att berörda nämnder återkommer med ett äskande till kommunfullmäktige 
samt med en tidsplan på när arbetet ska starta och när alla omklädningsrum 
som skolan använder är kompletterade med duschbås/duschväggar. 

4. Att tekniska nämnden ser till att all renovering och nybyggnation av 
duschutrymmen som ska användas av skolan förses med 
dusch bås/ duschväggar eller liknande. 

Med anledning av kort svarstid har tekniska förvaltningen tillsammans med barn
och utbildnings förvaltningen inte hunnit inventera av samtliga duschutrymmen. 
Istället har en mer övergripande fallstudie vidtagits. I enlighet med motionen där 
samtliga duschutrymmen ska kompletteras med duschbås eller duschväggar 
beräknas behovet uppgå till ca 125 duschväggar. 

Tekniska nämnden 

Justering Gr jl/J 
Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Investeringskostnaden för dessa beräknas till i snitt 10 000 kr per duschvägg, vilket 
således innebär en total investeringskostnad på 1 250 000 kr. 

Installation av en duschvägg innebär att städning av duschut:1y1mnet totalt blir mer 
tidskrävande, i synnerhet då hänsyn också tas till övriga ytor som golv och väggar. 
Driftkostnaden för att sköta en duschväggar beräknas såldes till 5 minuter per vägg 
och vardag. Med en timkostnad om 290 kr för städ uppgår städkostnaden av 
samtliga duschväggar till ca 665 000 kr per år. Därutöver tillko1mner övriga 
kostnader som exempelvis skadegörelse, vilket uppskattas till 35 000 kr per år. 
Exklusive kapitalkostnader beräknas den årlig driftskostnad till 700 000 kr. 
Tiden att genomföra en installation av samtliga duschar beräknas till ca 1 eller 2 år. 
I samband med större renoveringar eller nyproduktion förs alltid en diskussion med 
verksamheten avseende lokalernas utformning. I dessa diskussioner hanteras redan 
idag frågor om duschutrymme. Att införa denna funktion som ett utförandekrav är 
därför inget bekymmer eller hinder. Investeringskostnaden för duschväggar är också 
låg i förhållande till en normal projektbudget, varpå denna kostnad endast har en 
marginell påverkan inom ett projekt. 

Tekniska förvaltningen vill emellertid poängtera att installation av nya duschväggar i 
befintliga duschuuy mme helst hanteras i samband med en renovering. En 
förhållandevis låg budget för planerat underhåll har inneburit att flera av 
duschutrymmena generellt är i behov av ytskiktsrenovering. Att installera en 
duschvägg i duschut:1y mmen som förövrigt håller låg standard borde möjligen 
avvaktas till dess att utökad budget för planerat underhåll medger en renovering för 
hela dusclrnt:1ymmet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-06-09, § 125, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsens besluta att motionen mot 
bakgrund av tjänsteskrivelsen anses besvarad. 

Sänt till: 
kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering (\r Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-25 
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kommun 

Tekniska nämnden 

§ 64 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2020 / 344-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll mars 2020 
TF 2020/345-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll april 2020 
TF 2020/330-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll maj 2020 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 65 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: KLK 2017 /967 - Heltid som norm - nytt ställningstagande 
Dnr: KLF 2019 /285 - Riktlinjer för inköp och upphandling 
Dnr: BUF 2020/1015 - Begäran om lokaler för utökat behov av förskoleplatser i 
Hästveda 
Dnr: KLF 2020/406 - Ny parkeringsautomat vid T4-området i Hässleholm 
Dnr: KLF 2020/675- Interpellation till tekniska nämndens ordförande om 
solenergi 
Dnr: KLF 2020/342 - Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 
2019 - Övriga nämnder 
Dnr: KLF 2020/292 - Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom 
fastigheten Kornet 2 
Dnr: KLF 2019/ 510- Begäran om budgetanslag för Fyrklöverns förskola 
byggnad D, Hässleholm 

Frågor från Ingrid Nyman (S) 

Frågan kring ombyggnad och uteservering vid Luhrsjöns restaurang. 
Önskemål att boka ett möte med Länsstyrelsen, miljö- och stadsbyggnad, 
Torsten Nilsson (M), Ingrid Nyman (S) och restaurangägaren med 
förhoppning om en lösning. 

Ordförande Torsten Nilsson (M) tillsammans med mark- och exploatering 
kontaktar ovan nämnda och förslår möte. 

Rensning av ogräs på kommunala platser är dålig. Varför? 

På grund av begränsade resurser. Önskan till förbättring finns men på grund av det 
ekonomiska läget ges inte möjlighet till att utöka våra resurser i dagsläget. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

22 (22) 


	TN protokoll 2020-06-25
	Anslag / bevis
	Innehållsförteckning
	§ 54 Godkänna dagordning
	§ 55 Informationsärende
	§ 56 Ekonomi information
	§ 57 Budget 2021-2023
	§ 58 Förvärv av fastigheten Brännmästaren 7
	§ 59 Godkännande av markanvisningsavtal för Fanjunkaren12
	§ 60 Försäljning av del av Stoby 24: 1 (HässleholmIndustripark AB)
	§ 61 Påföljder vid olovlig grävning
	§ 62 Ställningstagande till vidare arbete med restaureringav Lillasjön
	§ 63 Motion om att göra skolans omklädningsrum till entryggare plats
	§ 64 Anmälan av delegationsbeslut
	§ 65 Övriga anmälningar



