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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: 

SAt-..fl\IANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, 2020-10-22, kl. 13:30-14:30 

Torsten Nilsson (M), ordförande 
Benny Petersson (S), 2:e vice ordförande 
T homas Haraldsson (I.,) 
Roger Wirödal (KD) 
Pia Litbo (S) 
Rickard Burmao (S) 
E rnst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 
Patrik Persson (SD) 

Jens Llndholm (SD) ersätter Ulf Berggren (SD) 
Ingrid Nyman (S) ersätter Kristoffer Manno (C) 

Pierre Bäck.man (V) 

Mats Svensson, förvaltn ingschef 
Ronny Nilsson, avdelningschef gata/trafik och park § 
Annika. Johansson, nämndsekreterare 

Benny Petersson (S) 

Tekniska förvaltningen, 2020-10-28 kl. 13:00 

§81 - §88 

Sekreterare 

Ordförande ~~ 
Torsten Nilsson (M) 

Justerare 
Benny Petersson (S) 
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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 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

St\l'vlMANTR}~DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Justeringen har till..k.fonagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2020-10-22 

2020-10-29 

2020-11-19 

Tekniska förva ltningen 

Ä,;,'.\k Jol;;nss4~ :. · · · 

Utdraget bestyrkes 
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SAMl'vlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammarnträdesdatum 
2020-10-22 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning § 81 

lnformationsärende § 82 

Ekonomi information § 83 

JO-anmälan Trafiksituationen vid Tredje Avenyen i Hässleholm § 84 

Tilläggsbudget ombyggnad Västerskolans kök § 85 

Fsk Fyrklövern By D, Hässleholm - begäran om budgetanslag för § 86 
driftkostnader i samband med brand 26 april 2019 

Anmälan av delegationsbeslut § 87 

Övriga anmälningar § 88 

Tekniska nämnden 

Justering 

(j( 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 81 

Godkänna dagordning 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Föreslagen dagordning godkänns med tillägg under övriga anmälningar. 

Ingrid Nyman (S) önskar infonnation kring läget vi<l Luhrsjöbadet samt om 
busshållplats i Hästveda. Detta t.as upp under ärende 8, övriga anmälningar. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 82 

lnformationsärende 
Förvaltningschef informerar om 

SAMMAN11lÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Förvalmingens läge kring Corona pandemin. 
Uppdrag gällande avsiktsförklaring för Furutorpshallen, Vinslöv. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 83 

Ekonomi information 

Ingen ekonomisk redovisning. 

Tekniska nämnden 

Justering 

SAMrvU\N fRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Utdraget bestyrkes 

6 (15) 



,, ,, ,, 'CJ,, 

~ 
SANI.MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 84 

JO-anmälan Trafiksituationen vid Tredje Avenyen i 
Hässleholm 
Dnr: TF 2020/553 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna bedömning gällandet inkommen JO-anmälan. 

Tekniska nämnden beslutar att bedöma tekniska fö1-valtningens svar som rimligt 
och att följa förvaltningens linje. 

Beskrivning av ärendet 

En privatperson har inkommit med önskemål om utmärkning av förbud om att 
stanna och parkera intill in- och utfarter vid Tredje Avenyen i Hässleholm. Fyra 
frågor har punktats upp i det inkomna brevet till förvaltningen varpå förvaltningen 
svarat i pw1ktform och hänvisat till generell regel om förbud vid in- och utfarter. 
Privatpersonen har därefter skickat frågan till tidningen och J O-anmält ärendet. 
Personen önskar fä ut handlingar kring beslutet om att inte göra någon utmärkning 
med målning/ skylt. Förvaltningen i sin tur menar att det finns inga handlingar 
kopplat till beslutet mer än generella regler, erfarenhet och en bedömning om 
kostnader vid åtgärd. 

JO-anmälan har inkommit varpå tekniska nämnden förväntas göra en bedömning i 
ärendet samt sända in detta, tillsammans med tjänstemannens yttranden och kopia 
på nämndsammanträdets protokoll där bedömning gjorts. 

Alltsammans skrivs samman till ett remissvar, enligt nedan, och skickas till 
J0knnsli1@jo.sc. Remissvar skall ha inkommit senast 30/10 2020. 

Tekniska nämnden 

Justering 
jJP 

Utdraget bestyrl<es 
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SA1v1MAN1RADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-10-06, § 185, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta om 
bedömning gällandet inkommen JO-anmälan. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att bedöma tekniska 
förvaltningens svar som rimligt och att följa förvaltningens linje. 

Sänt till: 
Tekniska förya]mingen, J ( )kansli l@jo.sc 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 85 

Tilläggsbudget ombyggnad Västerskolans kök 
Dnr: TF 2020/531 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommtmstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att: 

1. anslå tilläggsfinansiering om 1 735 000 kr för genomförandet av 
ombyggnationen av Västerskolans kök som inarbetas i investeringsbudget 
2021 

2. investeringen skall vara av anlagsryp 1 

Reservationer 
E rnst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, för att söka 
dispens att vidta bristande åtgärder. I andr-a hand yrkar han avslag. 

Benny Petcrsson (S), Ken Andersson Breisch (SD), Thomas Haraldsson (L) yrkar 
bifall till liggande förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag och finner att det ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsordn.ing godkänns. 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar 
nej. 

Tekniska nämnden 

Justering 
jJJ? 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

10 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

SAMMAN1RADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Följande röstar ja: Jens Lindhohn (SD), Benny Petersson (S), 
Thomas Haraldsson (L), Roger Wirödal (KD), Pia Litbo (S), Rickard Burman (S), 
Ingrid Nyman (S), Ken Andersson Breisch (SD), Patrik Persson (SD), Torsten 
Nilsson 0\'I). 

Följande röstar nej: 
Ernst Herslow (FV) 

Tekniska nämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer sen Ernst Herslows (FV) avslagsyrkande mot liggande förslag till 
beslut och finner liggande förslag bifallet 

Beskrivning av ärendet 

Inkomna anbud har utvärderats och lägsta inkomna anbudssumma uppgår till 
4 988 000 kronor. BygghetTekostnader tillkommer vilket medför att totala 
kostnaden blir 6 235 000 kronor. 
Tilldelad investeringsbudget uppgår till 4 500 000 kronor vilket innebär att 
projektbudgeten överskrider investeringsbudgeten med 1 735 000 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-10-06, § 186, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. anslå tilläggsfmansiering om 1 735 000 kr för genomförandet av 
ombyggnationen av Västerskolans kök som inarbetas i investeringsbudget 
2021 

2. investeringen skall ,rara av anlagstyp 1 

Sänt till: KommunstYrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering j!I Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄD.ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 86 

Fsk Fyrklövern By D, Hässleholm - begäran om 
budgetanslag för driftkostnader i samband med brand 
26 april 2019 
Dnr: TF 2020/538 

Beslut 

Försäkringsersättning har erhållit,; både för investerings- och dtif tskostnaderna 
vilken har tillfallit finansförvaltningen. Tekniska nämnden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

- godkänna budgetanslag för 2020 om 1 421 000 kronor för driftkostnader till 
följd av brand. 

- godkänna budgetanslag för 2021 om 352 000 kronor för driftkostnader till 
följd av brand. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar att det i förslag till beslut ska framgå att budgetanslag tas 
från försäkringsersättningen som erhållits och tillfallit finansförvaltningen .. 

Torsten Nilsson (M) rrkar att sista meningen i sammanfattningen 
"Försäkringsersättning har erhållits både för investerings- och driftskostnaderna 
vilken har tillfallit finansförvaltningen", skrivs in i förslag till beslut för att tydliggöra 
just detta. 

Samtliga ledamöter yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden 

Justering j}I Utdraget bestyri<es 
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SAivlMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Investeringsbudget för återuppbyggnad av Fyrklöverns förskola beslutades av 
kommunfullmäktige den 2020-06-08 (§81). Detta anslag omfattade kostnader för 
återuppbyggnad. Rubricerat ärende omfattar driftkostnader till följd av branden. 
Försäkringsersättning har erhållits både for investerings- och driftskostnaderna 
vilken har tillfallit finansförvaltningen. 

Arendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-10-06, § 187, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå kolmnunstyrelsen följande beslut: 

- att godkänna budgetanslag for 2020 om 1 421 000 kronor för driftkostnader 
till följd av brand. 

- att godkända budgetanslag for 2021 om 352 000 kronor för driftkostnader 
till följd av brand. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering 

(Tr 
Utdraget bestyrkes 

f}P 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 87 

SAJ:vHv1AN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2020/495-1 
T ekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll september 2020 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAivITv1AN
T

R.ÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 88

Övriga anmälningar 

Beslut 

Följande material 1äggs med godkännande till ha11dL.nga.tna: 

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, miljö- och sradsbyggnadsnänmden, 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltoingen 

Dnr: KLF 2020/938 - Utökade budgetanslng- Nybyggnad förskola Västra 
Hässleholm 
Dnr: KLK 2019/392 - Förslag till bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 
Dnr: B 2019-001287 - HÄS LEHOL f 87:3, HÄS 'LEHOLM 87:2 Dernljplan för 
Hässleholm 87:3 m.fl. (Ungdomens hus) 
Dnr: M-2020-2424 - Atgärdskrav miljöfarlig verksamhet Föreläggande om att lämna 
in uppgifter 
Dnr: B 2018-000091 - Kuggen 14 (Norra K.ringelvägen 17) Kuggen 17 orra 
Kringelvägen -i 9) Kuggen 13 (Industrigatan 1) Hässlehohn 87:9 (Stobyvägen 4) 
Kuggen 16 (Dragarevägen 7) Kuggen 15 (Tndustcigatan 3) Läreda 437:1 Kuggen 11 
(Dragarevägen 5) Detaljplan för Kuggen 11 och 16 (I<l 1A) 

Ronny ilsson, avdelningschef gata/trafik och park svarar på Ingrid yman (S) 
frågor 

.Busshållplats i Hästveda. Tekniska fö1valtningen ska framföra önskemålen 
om att förbättra markytan vid nya hållplatsen till Trafikverket, som är 
väghållare pi aktuell plats. 

Luh.rsjöbadet: 

Parkeringen 
--'Ötvaltningen har sökt nytt bygglov. Vi väntat på beslut. 

Strandskyddsdispens 
Tekniska förvaltnjngen har tagit fram ett nyttjanderättsavtal som medger 
upplåtelse av yta runt se1veringsbyggnaden (varav del är inom strandskyddat 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

!Y 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTil.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

område). Frågan om att få dispens för att amrända området kommer vara 
verksamhetsutövarens ansvar. 

Uteservering 
Nyttjanderättsavralet som nämns i stycket ovanför omfattar även del som är 
avsett att användas för uteservering. Verksamhetsutövaren har uppgett att 
en uteservering är en förutsättning för att verksamheten ska kun11a bedrivas 
på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

Nästa steg 
Genomföra lantmäteriförrättningen och und erteckna tomträttsavtal och 
nyttjanderättsavtal. 
För att få lantmateriförrättningen genomförd behöver serveringsbyggnaden 
(avstyckningslotten) juridisk rätt att använda befintliga vägar. Tekniska 
förvaltningen har kontaktat berörda fastighetsägare och försökt nå en 
överenskonU11else med dessa. Hittills har tekniska förvaltningen fått tillbaka 
~3 av 5 avtal. Rätten till väg säkras genom att del av Tottarp S:1 överförs 
till kommunala fastigheten Tottarp 1 :30 och att servitut bildas på 
samfälligheten Påarp S: 1 samt fastigheten Påarp 15: 1. När dessa avtal är 
inkomna och överlämnade till lantmäteriet har de alla avtal för att 
genomföra avstyckningen. 

När lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft kan fastigheten upplåtas 
med tomträttsavtalet. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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