
,,,,,,,,,, -
~ 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, 2020-02-27, kl. 13:30-16:30 

Torsten Nilsson (M) 
Ulf Berggren (SD) 
Benny Petersson (S) 
Thomas Haraldsson (L) 
Roger Wirödal (KD) 
Pia Litbo (S) 
Kristoffer Manno (C) 
Ernst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 
Patrik Persson (SD) 

Ingrid Nyman (S) ersätter Rickard Burman (S) 

Andreas N ovotny (M) 
Urban Widmark (M) 
Felicia Delsmark (SD) 
Jens Lindholm (SD) 

Mats Svensson, förvaltningschef 
Ronny Nilsson, avdelningschef gata/trafik och park 
Gunnar Swärdh, parkförvaltare 
Tobias Oscarsson, verksamhetsutvecklare 
Karl Lahtela, tf avdelningschef mark- och exploatering 
Annika Johansson, nämndsekreterare 

Benny Petersson (S) 

Tekniska förvaltningen, 2020-03-05 kl. 11.30 

§1 - §23 

Sekreterare 

Ordförande 
Torsten Nilsson (M) 

.Justerare 
Benny Petersson (S) 
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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 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2020-02-27 

2020-03-05 

2020-03-27 

Tekniska förvaltningen 

. . . . .. ~ '~ -~ -~~·-·· · ··· · · · ·· · ·· 
Annik+·i~ianss~ -~. 

Utdraget bestyrkes 

Jll' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning § 1 

lnformationsärende § 2 

Ekonomi information § 3 

Justering av delegeringsregler § 4 

Intern kontroll Granskningsrapport 2019 § 5 

Intern kontrollplan 2020 § 6 

Bokslut och verksamhetsberättelse tekniska förvaltningen 2019 § 7 

Slutredovisning projekt § 8 

Beslutattestanter tekniska förvaltningen 2020 § 9 

Ny brandstation Sösdala - antagande av anbud § 1 0 

Förskola Fyrklövern byggnad D, Hässleholm - ändrad begäran om § 11 
budgetanslag 

Utredning gällande övergångsställe Kristianstadvägen § 12 

Medfinansiering av bussgata, Stoby kollektivtrafikåtgärd, Rv 23-119 § 13 

Medfinansiering av gång- och cykelbana vid Rv 23 mellan Sösdala § 14 
och N. Mellby 

Ny lokalisering av FMCK:s enduroverksamhet § 15 

Fastigheter inom skyddszon för Hässleholm reningsverk § 16 

Försäljning del av Hässleholm 88:1 § 17 

Ansökan om medel för att riva byggnader § 18 

Yttrande kontaktcenter KLF 2019/534 § 19 

Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2 § 20 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

/Jtfl 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Överförande av ansvar från kultur och fritidsförvaltningen till tekniska § 21 
förvaltningen 

Anmälan av delegationsbeslut § 22 

Övriga anmälningar § 23 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMJ\·1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 1 

Godkänna dagordning 

Föreslagen dagordning godkänns med följande ändringar: 

Ärende 11, HTS, etapp 2 - antagande av anbud, utgår. 
Benny Petersson (S), Ingrid Nyman (S) och Torsten Nilsson (M) anmäler att ta upp 
frågor under ärende 24, övriga anmälningar. 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna ändringarna. 

Beskrivning av ärendet 
Benny Petersson (S) lämnar in två styck initiativärende. Torsten Nilsson (M) lämnar 
in ett ordförandeförslag. Följande lyfts under Övriga anmälningar. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§2 

lnformationsärende 

Tekniska förvaltningens nya avdelningschef på avdelning gata/trafik och 
park, Ronny Nilsson presenterar sig för tekniska nämnden. 

Genomgång av Finjasjöarbetsgmppens Verksamhetsberättelse gällande 2019 
och Verksamhetsplan gällande 2020. 

Information gällande HTS, etapp 2 - antagande av anbud och tilldelningsbeslut. 

Slutredovisning av prioriterade insatser, bostadsförsörjning för perioden 2017-
2019. 

Inkommen skrivelse från Hässleholms Företagsgrupp angående 
järnvägsundergång Kringelvägen. 

Inkommen skrivelse gällande behov av lokal till Hemlösas Förening i 
Hässleholm 

Inkommen skrivelse gällande belysning grönområde/lekplats i Tormestorp. 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lägger med godkännande informationen till 
handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering 

<fr 
Utdraget bestyrkes 

jJ/ 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Ekonomi information 

G år igenom tekniska förvaltningens organisationsschema. 

Nytt ekonomisystem införs 2020-04-01. 

Arets första ekonomiuppföljning sker per den siste februari. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§4 

Justering av delegeringsregler 
Dnr: TF 2019/746 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Delegeringsregler under avsnitt D, A 'rende rijrande fastigheter, och F Mark och 
exploatering, tillförs punkter enligt nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendetyp 
Ny rubrik - Övrigt 

Ny punkt - Yttrande över översiktsplan, områdesplan, fastighetsplan, detaljplan eller 
liknande kommunplanering i icke principiellt viktiga ärenden. 

Delegat 
F örvaltningschef 

Vidaredelegation 
Ej tillåten 

Anmärkningar 
Anmäls till Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-28, § 7, följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta att: 

Delegeringsregler under avsnitt D, Ärende rörande fastigheter, och F Mark och 
exploatering, tillförs punkter enligt beskrivning. 

Ärendetyp 
Ny rubrik - Övrigt 
Ny punkt - Yttrande över översiktsplan, områdesplan, fastighetsplan, detaljplan 
eller liknande kommunplanering i icke principiellt viktiga ärenden. 
Delegat 
F örvaltningschef 
Vidaredelegation 
Ej tillåten 
Anmärkningar 
Anmäls till Tekniska nämnden 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§5 

Intern kontroll Granskningsrapport 2019 
Dnr: TF 2019/793 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna "Intern kontroll - Granskningsrapport 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna lämna en granskningsrapport om 
det interna kontrollarbetet från föregående år. Granskningsrapporten ska enligt 
kommunens regler innehålla en sammanfattning av nämndens interna 
kontrollarbete, med rubriker som "kontrollmoment", "utförande", samt "resultat". 

Beslutade kontrollområden i kontrollplanen är diarie/arkiv- och 
dokumenthantering, budgetarbete, allmän servicenivå och planerat underhåll. 

Metoder för att genomföra den interna kontrollen är bland annat egenkontroller, 
stickprov, statistik men även regelbundna samtal med budgetansvariga samt externa 
mätningar. 

Granskningsrapport för intern kontroll år 2019 för tekniska nämnden avrapporteras 
i bifogat material. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-28, § 5, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna "Intern kontroll - Granskningsrapport 
2019. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen och revisorerna 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

jll' 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§6 

Intern kontrollplan 2020 
Dnr: TF 2019/794 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Tekniska nämnden beslutar godkänna "Risk- och väsentlighetsanalys 2020" och 
"Intern kontroll 2020". 

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 
grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. 

Kontrollområden i kontrollplanen är allmän servicenivå, planerat underhåll, 
effektivt lokalutnyttjande samt diarieföring och dokumenthantering. 
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 2020". 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-28, § 6, följande: 

Att förslå tekniska nämnden godkänna "Risk- och väsentlighetsanalys 2020" och 
"Intern kontroll 2020". 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen och revisorerna 

Tekniska nämnden 

Justering 

Gv JJI 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§7 

Bokslut och verksamhetsberättelse tekniska 
förvaltningen 2019 
Dnr: TF 2020/5 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelse samt bokslutsbilagor 
gällande drift och investering för 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsberättelsen beskriver tekniska nämndens mål, bedömd måluppfyllelse 
och hur förvaltningen har arbetat för att bidra till målen och i förlängningen då även 
till fullmäktigemålen. Året som gått, årets resultat samt utveckling på sikt beskrivs 
också i verksamhetsberättelsen. 

V erksamhetsberättelsen lämnas till ekonomiavdelningen och ses som ett förslag på 
text till slutprodukten och förändringar kan behöva göras i materialet beroende på 
omfattning, språkbruk, analys och tydlighet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 33, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna verksamhetsberättelse samt bokslutsbilagor 
gällande drift och investering för 2019. 

Ärendet kompletteras med bilaga för verksamhetmått över fyra år samt en 
förkortad verksamhetsberättelse. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, ekonomiavdelningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§8 

Slutredovisning projekt 
Dnr: TF 2020/3 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna bifogad slutredovisning och skicka den till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt riktlinje gällande investeringar som är fastställd av KF 2018-03-26 ska 
slutredovisning till kommunstyrelsen ske på alla projekt med ett budgeterat 
investeringsanslag på 1 000 000 kr eller mer. Redovisningen ska bland annat 
innehålla en efterkalkyl samt förklaringar till eventuella avvikelser. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 32, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden att godkänna bifogad slutredovisning innan den 
skickas till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAI'v1M.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§9 

Beslutattestanter tekniska förvaltningen 2020 
Dnr: TF 2020/4 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar fastställa tekniska förvaltningens beslutsattestanter och 
dess ersättare samt att uppdra åt förvaltningens ekonomer att vid byte av 
befattningshavare på tjänst under löpande år göra ändringar i förteckningen över 
beslutsa ttes tanter. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fastställer årligen beslutsattestanter för sina ansvarsområden. 

D å annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande 
beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer attesträtten med till 
den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. 

Tillfålligt delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av förvaltnings
chefen. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 34, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden fastställa tekniska förvaltningens beslutsattestanter 
och dess ersättare samt att uppdra åt förvaltningens ekonomer att vid byte av 
befattningshavare på tjänst under löpande år göra ändringar i förteckningen över 
beslu tsa ttes tanter. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, ekonomiavdelningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

jl/J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 10 

Ny brandstation Sösdala - antagande av anbud 
Dnr: TF 2018/23 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. anta Håkan N ilsson E ntreprenad AB:s anbud på 12 970 000 kronor för 
utförande av totalentreprenaden, 

2. godkänna en projektkostnad om 16 315 000 kronor för byggnation av 
brandstationen varav 950 000 kronor avser infrastrukturåtgärder, 

3. ianspråkta anslagna ekonomiska investeringsmedel om 13 000 000 kronor 
avseende investcringsprojckt 47605, 

4. investeringen skall vara av anslagstyp 1, 

5. ge starttillstånd för entreprenaden. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen följande: 
Beslutsförslag enligt ovan förutsätter att kommunstyrelsen beslutar att 

6. finansiera återstoden om 3 315 000 kronor i 2021 års investeringsbudget. 

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

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har infordrat anbud för entreprenadarbetena som en 
totalentreprenad. 
Inkomna anbud har sammanställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman 
uppgår till 12 970 000 kronor. Totala projektkostnaden uppgår till 16 315 000 
kronor inklusive infrastrukturåtgärder. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA:tvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Tilldelad investeringsbudget uppgår till 13 000 000 koronor vilket överstiger 
projektbudgeten med 3 315 000 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-27, § 45, följande: 

att lägga till mening om att punkt 1-5 gäller under förutsättning att 
kommunstyrelsen beslutar bifall till punkt 6. 

Att föreslå tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden besluta att: 

1. anta Håkan Nilsson E ntreprenad AB:s anbud på 12 970 000 kronor för 
utförande av totalentreprenaden, 

2. godkänna en projektkostnad om 16 315 000 kronor för byggnation av 
brandstationen varav 950 000 kronor avser infrastrukturåtgärder, 

3. ianspråkta anslagna ekonomiska investeringsmedel om 13 000 000 kronor 
avseende investeringsprojekt 47605, 

4. investeringen skall vara av anslagstyp 1, 

5. ge starttillstånd för entreprenaden. 

Beslutsförslag enligt ovan förutsätter att tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 
tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen besluta att 

6. finansiera återstoden om 3 315 000 kronor i 2021 års investeringsbudget. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 11 

Förskola Fyrklövern byggnad D, Hässleholm - ändrad 
begäran om budgetanslag 
Dnr: TF 2019/713 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tidigare godkända budgetanslag om 1 365 000 
kronor upphävs. 

Därav föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen besluta att: 

1. anslå investeringsmedel om 8 865 000 kronor för projektets genomförande, 

2. investeringen skall vara av anslagstyp 1. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har, efter att byggnad D vid förskola Fyrklövern 
brandskadats och därmed dömts ut för fortsatt verksamhet, framställt behov av 
återuppbyggnad av kök och personalutrymmen. Det akuta lokalbehovet som 
uppstått på grund av branden är provisoriskt löst. I de befintliga lokalerna fanns ett 
Tillagningskök samt Personalutrymmen. 

Tekniska förvaltningen har i samråd med företrädare inom barn- och 
utbildningsförvaltning i en förstudie undersökt tre olika återuppbyggnadsalternativ. 
I de tre nybyggnadsalternativen har kostnad mellan Serverings-, Mottagnings- och 
Tillagningskök belysts med förutsättningen att de byggs på befintlig bottenplatta. 
Tekniska Förvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att 
gemensamt förorda en återuppbyggnad med Serveringskök även om valet medför 
något högre kostnader för bemanning (13,2 timmar per dag för Serveringskök mot 
12, 72 timmar/ dag för Tillagningskök). Alternativet med Serverings kök är det som 
har lägst investerings- och underhållskostnad. Serveringskök har visat en besparing 
på 600 tkr sett över en period på 25 år vid jämförelse med Tillagningskök. 

Alternativ med Mottagningskök har visat sig vara det dyraste alternativet. Detta 
eftersom den högre personalkostnaden för mathantering i det scenariot 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA:rvwANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

sammanfaller med högre kostnad för utrustning och därmed högre kostnad för 
underhåll. 

Resultatet av utredningen är endast tillämpligt i detta specifika fall då flera 
ingångsvärden till kalkylerna (barnantal, transportavstånd, möjlighet att utnyttja 
byggnadsyta, mm) är unika för det särskilda förhållandet vid Fsk Fyrklövern. 

Som en konsekvens av branden uppstår även kostnader som inte omfattas av denna 
skrivelse. Kostnader för sanering av utrustning, rivning av byggnad, provisorisk 
drift, tillfälliga lokaler, handläggning av försäkringsärendet mm, ingår inte i bilagda 
kostnads bedömningar. I dagsläget tror vi inte att försäkringen kommer att täcka 
dessa kostnader fullt ut men vi ber att få återkomma i separat skrivelse när 
kostnadsbilden och ersättningsnivå blivit känd. Ärendet med begärt budgetanslag 
avser återuppbyggnad av nya lokaler för att täcka det lokalbehov som uppstod efter 
branden. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Genom nybyggnation kommer verksamheten att erhålla nya lokaler för att täcka 
behov av utrustning för servering av måltider samt utrymmen för personal. 
Som förändring mot tidigare lokaler kommer genom förslaget tillagning av mat att 
ske på en annan tillverkningsenhet. 

Barnperspektivet 

Ej beaktat. 

Miljökonsekvenser 

Ej beaktat. 

Facklig samverkan 

Lokal facklig samverkan utförs inom kort. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den totala kostnaden för återuppbyggnadens genomförande är bedömd till 
8 865 000 kronor. De förhandlingar som pågår med Kommunassurans är inte 
slutförda. Vår bedömning är i dagsläget att vi får en försäkringsersättning på 
7 500 000 kronor efter åldersavdrag och självrisk. 
Budgetanslag för återuppbyggnad saknas i investeringsbudgeten. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Eftersom försäkringsersättningen inte tillskrivs projektet som intäkt begär 
Tekniska Förvaltningen tillskott till 2020 års investeringsbudget med 
8 865 000 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01 -28, § 26, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta: 
1. att tidigare godkända budgetanslag om 1 365 000 kronor upphävs. 

Därav föreslås tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta: 
2. att anslå investeringsmedel om 8 865 000 kronor för projektets 

genomförande, 
3. att investeringen skall vara av anslagstyp 1. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 12 

Utredning gällande övergångsställe Kristianstadvägen 
Dnr: TF 2019/733 

Beslut 

Tekniska nämnden besluta att avslå initiativärendet. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Torsten Nilsson (1vI) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta om att bifalla 
alternativt avslå initiativärendet och att punkt 2 i förslag till beslut stryks. 

Samtliga ledamöter yrkar bifall till Torsten Nilsson (M) yrkande. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till initiativärendet. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra, att avslå eller bifalla initiativärendet och 
samtidigt stryka punkt 2, mot liggande förslag till beslut och finner Torsten Nilsson 
(M) yrkande bifallet. 

Tekniska nämnden har därmed beslutat att avslå initiativärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med initiativärende om ovanstående. SD 
ser problem på K.ristianstadsvägen, att det uppstår köer vid cirkulationsplatserna 
och att en lösning är att flytta övergångsstället på Kristianstadsvägen vid 
Grönängsplan österut. 
Tekniska förvaltningen i Hässleholm har tittat på fakta kring övergångsställen 
generellt baserat på forskning, trafiktekniska kunskaper, pågående utredningar i 
om.rådet och platsspecifika uppgifter. 

För övergångsställen finns vissa viktiga principer. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Övergångsställen bör placeras så nära en korsning som möjligt (oavsett typ 
av korsning), eftersom hastigheten generellt är lägre här, för att minimera 
ska degraden. 

Om behov finns att passera för fotgängare på en sträcka p.g.a. ett starkt 
frekventerat stråk bör även denna passage hastighetssäkras till 30 
km/timme. 
Övergångsställen finns inte till för övergångsställets skull utan skall placeras 
där behov finns för fotgängare av att passera. Utan hastighetssäkring är det 
en framkomlighetsåtgärd, ingen trafiksäkerhetsåtgärd. 

Vid studier på plats kunde konstateras att de flesta som kommer både från 
cirkulationen och på väg in i den väjer för fotgängare vid övergångsstället. En 
del som är uppe i hastighet på väg in mot cirkulationen har fullt fokus mot 
trafiken inne i cirkulationen och missar därmed vad som sker på 
övergångsstället och väjer därmed inte för väntande fotgängare. Då 
cirkulationen är väl tilltagen med generösa mått blir hastigheten inne i 
cirkulationen hög och fotgängare går inte ut förrän de säkert vet att bilen skall 
stanna. Det är tydligt att bilarna "äger" situationen på platsen. 
Observationerna på plats har varit begränsade men utifrån vad som iakttagits 
kan rekommendationen om en upphöjning ändå göras. För att mildra det 
obehag som ändå uppstår för bilisterna föreslås upphöjning (ramp) enbart innan 
övergångsstället på väg in mot cirkulationen samt innan övergångsstället då 
bilisten kommer från cirkulationen. När bilisten passerat övergångsstället sker 
en successiv anpassning efter omgivande höjder. 

Rekommendation 
Istället för att lokalt titta på övergångsstället vid cirkulationen, bör hela sträckan 
från Grönängsplan bort till korsningen med Asvägen för att belysa 
problematiken och föreslå åtgärder som sänker hastigheten och ger ett jämnare 
flöde längs med hela sträckningen. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 36, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta följande: 

1. Behålla befintligt övergångsställe som idag 

2. Att avslå förslag om att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över 
sträckan mellan Grönängsplan till korsningen med Asvägen för eventuella 
hastighetsdämpande åtgärder 

Bilaga: Initiativärende 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering 

Gv 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholm 191113 

Initiativärende gällande utredning av övergångsställe 
Kristianstadsvägen 

Sverigedemokraterna är för trafik och säkerhet kopplat till trafikrelaterade händelser. 

Som trafiksituationen ser ut idag så uppstår det köer vid in och utfart till rondeller. Trafikanter in 

mot rondeller lägger en stor del av fokus på trafiken i rondellen, och trafikanter på väg ut ur 

rondellen koncentrerar sig på körriktningsvisare och trafiken framför. Dessa situationer skapar 

problem då uppmärksamheten på övergångsställena sänks. Likaså ifall gångtrafikanter passerar på 

övergångsstället så bildas det köer när trafikanter som färdas på väg är tvungna att stanna för att 

släppa över de gående, detta är inte bra för miljön. Vidare skapar de som är på väg ut rondellen, 

vilka stannar för gående problem för stor del av trafiken i rondellen. Vid små rondeller blir det 

totalstopp. Vad gäller rondellen vid Grönängsplan så är där möjlighet för bakomvarande trafik att 
välja ytterligare en vägbana för att köra förbi. 

Möjlig lösning av dessa problem hade varit att flytta de övergångsställe som ligger i anslutning till 

rondeller, iväg från rondellen. Trafikanterna hade då enbart haft möjlighet att koncentrera sig på 

övergångsstället då ingen annan trafik finns att lägga sin uppmärksamhet på. Köer in och ut från 
rondellerna hade minskat drastiskt. 

Det går givetvis inte att implementera på alla ställen, men där det finns möjlighet så bör detta 
övervägas. 

Sverigedemokraterna Hässleholm föreslår: 

- att Tekniska nämnden beslutar om att en utredning sker gällande flytt av övergångsstället på 
Kristianstadsvägen vid Grönängsplan flyttas österut till lämpligt avstånd. 

Sverigedemokraterna Hässleholm 

Ulf Berggren 

/JJJ 
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Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 13 

Medfinansiering av bussgata, Stoby 
kollektivtrafikåtgärd, Rv 23-119 
Dnr: TF 2019/788 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 3 250 000 kronor 
för medfinansiering av bussgata, Stoby kollektivtrafikåtgärd. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD), Thomas Haralds son (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

En ny anslutning från väg 23/väg 119 till Sandbyvägen i Stoby i Hässleholm har 
planerats så att befintlig busslinje 542 kan trafikeras. 

I samband med att Hästveda och Ballingslöv fick pågatågstrafik, genom projektet 
Pågatåg N ordost, i december 2013, drogs linje 536 (Hässleholm-Hästveda-Osby) in 
och driftskostnaderna fördes över till tågtrafiken. Linje 542 (Sibbhult-Broby
Hässleholm), kör idag förbi Stoby på vägarna 23 och 119 utanför samhället. 
Eftersom det inte finns någon anslutning från väg 23 i väster in till Stoby kan inte 
linje 542 köra inom Stoby. 

Enligt Skånetrafikens principer skall orter med mer än 200 invånare försörjas med 
kollektivtrafik. Skånetrafiken och Hässleholms kommun beslutade att stadsbusslinje 
3 i Hässleholm tillfälligt skulle förlängas ut till Stoby fram till en lösning för 
trafikering med linje 542 är genomförd. 

En förenklad åtgärdsvalsstudie har gjorts för åtgärden, "kollektivtrafikförsörjning 
för Stoby", 2014-02-26, se bilaga 4. Studien som gjorts visar att med vald åtgärd 
tillfaller en stor del av nyttorna den lokala trafikförsörjningen av Stoby och det 
kommunala vägnätet. Stoby får en snabbare bussförbindelse till Hässleholm C än 
med dagens stadsbusslinje 3 samt får en direktförbindelse med Broby. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

j}IJ 

23 (51) 



,, ,:r ,, ,, ,:r ----· 
I 

I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Trafik.arbetet på kommunens gatunät minskar då man inte parallellkör med två 
busslinjer med bl. a minskade utsläpp som följd. Nyttorna av nya bättre 
kollektivtrafik.förbindelser med nya pågatågsstationer delas av Trafik.verket, 
Skånetrafik.en och Hässleholms kommun. 

Nyttorna för staten/Trafik.verket är främst kopplade till en regional 
kollektivtrafikförsörjning av Stoby med direktförbindelse till Broby och positiva 
effekter på kollektivtrafikresande och minskad biltrafik. Framkomlighet och 
trafiksäkerhet för övrig trafik på R V 23 försämras något med anslutningen av 
bussgatan. 

De regionala nyttorna för regionens och Skånetrafikens del omfattar främst att 
Stoby kan bussförsörjas med en ökad effektivitet och förbättrad driftsekonomi i 
busstrafiken. Restiden för linje 542 på sträckan Broby-Hässleholm bedöms bli i 
stort sett oförändrad. 

Hässleholms kommun och Trafikverket har sedan länge planerat och utrett 
kollektivtrafikåtgärd i form av en bussgata, som beskrivs enligt ovan, för att 
underlätta och öka servicen för kollektivtrafiken. 

Hela åtgärden uppskattas uppgå till 6,85 miljoner kronor, varav kommunen föreslås 
stå för halva kostnaden för icke interna kostnader samt 40 procent för interna 
kostnader. Det innebär att kommunens kostnad kommer att uppgå till cirka 3,29 
mnkr. Principen för kostnadsfördelningen framgår enligt framtaget 
medfinansieringsavtal, se bilaga 1. Trafikverket återkommer till kommunen när 
samtliga investeringsutgifter för bussgatan är kända. I bilaga 2 framgår en 
specifikation på Trafikverkets investeringsutgifter. 

Kostnaden i medfinansieringsavtalet var ursprungligen på 2,8 miljoner kronor där 
nu kostnaden reviderats till 6,85 miljoner kronor pga. ökade byggkostnader och 
kostnader för projektet och att projektet från Trafikverkets håll dragit ut på tiden. 

Enligt uppgift från Trafikverket är driftytan 1520 kvm. Driftkostnaden blir därmed 
1520*19 ,20kr = 29 184 kr/ år, vilket kommunen kommer att få stå för. 
Tillköp för stadsbuss linje 3 kostar på 2019-års nivå cirka 960 000 kr. Om bussgatan 
inte skulle byggas hade kommunen fått fortsätta att betala denna årliga summa till 
Skånetrafiken. 
Åtgärderna är desamma som vid start 2014. 2014 skrevs ett avtal om inriktning och 
rekommenderad åtgärd samt ett medfinansieringsavtal (se bilagorna 3 och 1) där 
man kan läsa mer detaljerat om åtgärderna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Förklaringen till de ökade kostnaderna är främst att prisbilden såg annorlunda ut när 
avtalet skrevs än vad den gör idag. Det är marknadsläget som förändrats och som 
gjort att kostnaderna ökat för respektive skede. Trafikverket har inte haft så stora 
kostnadsökningar och s.k. ätor utöver anbudskostnaderna för respektive skede, utan 
det är den ursprungliga och uppskattade budgeten som skiljer sig från 
marknads läget. 

Arbetet har försenats pga. att markinlösen hos trafikverket har dragit ut på tiden, 
vilket har medfört att kostnaderna har skenat iväg p.g.a. rådande konjunktur. 

Frågan har uppkommit från trafikverket om kommunen trots rådande 
omständigheter var beredda att gå vidare med projektet alternativt att trafikverket 
skulle göra ny upphandling. Alternativet innebar eventuellt ännu högre kostnader 
och ny upphandling bedömdes därför inte aktuellt. Eftersom entreprenören 
behövde svar i maj 2019 och extra möte med trafikverket kring detta uppkom ett 
muntligt svar från tekniska nämndens ordförande om att Hässleholms kommun 
accepterade prisökningen upp till 3 250 000 kronor. Detta får ses som ett 
förhandsbesked till trafikverket för att kunna komma vidare i projektet. 

I slutet av november var det slutbesiktning av projektet där representanter från 
kommunen deltog. Projektet rullar på och det är överlämningsmöte av projektet till 
driften i början på december. 

Enligt uppgift från Trafikverket är driftytan 1520 kvm. Driftkostnaden för 
Hässleholms kommun blir därmed 1520x19,20kr = 29 184 kr/år, vilket kommunen 
kommer att få stå för. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ökad service och tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer på sträckan 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt i ärendet 

Miljökonsekvenser 

Se under beskrivning av ärendet. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt i ärendet 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen gör idag tillköp på stadsbuss linje 3 till Stoby. Blir bussgatan byggd 
behöver kommunen inte betala stadsbussen, en årlig kostnad på 960 000 kr/år 
(baserat på 2019 års kostnadsnivå). 

Tekniska nämndens årliga driftskostnad för väghållning beräknas uppgå till cirka 
30 000 kr. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 3 7, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att avsätta 3 250 000 
kronor för medfinansiering av bussgata, Stoby kollektivtrafikåtgärd. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§14 

Medfinansiering av gång- och cykelbana vid Rv 23 
mellan Sösdala och N. Mellby 
Dnr: TF 2020/22 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget på 
medfinansiering av gång- och cykelväg vid Rv 23 mellan Sösdala och N. Mellby på 
grund av det ekonomiska läget. 

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar avslag till liggande förslag. 

Thomas Haraldsson (L), Ernst Herslow (FV), Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till 
liggande förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer Benny Petersson (S) avslagsyrkande mot liggande förslag till 
beslut och finner att liggande förslag bifalls. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. 
Den som vill avslå Benny Petersson (S) yrkande röstar ja. Den som vill bifalla röstar 
neJ. 

Ja-röst för att avslag. Nej-röst för bifall. 

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. Följande röstar ja: 
Ulf Berggren (SD), Thomas Haraldsson (L), Roger Wirödal (KD), Kristoffer 
Manno (C), Ernst Herslow (FV), K.en Andersson Breisch (SD), Patrik Persson 
(SD), Torsten Nilsson (M) 
Följande röstar nej: Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S) 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

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

Beskrivning av ärendet 

I den regionala infrastrukturplanen för Skåne 2018-2029 avsätts medel för att bygga 
ut gång- och cykelnätet i regionen. Som ett planeringsunderlag och stöd för 
prioritering har Region Skåne, i samverkan med Trafikverket och berörda 
kommuner, upprättat en cykelvägsplan för Skåne. Utgångspunkten för finansiering 
av prioriterade gång- och cykelvägsåtgärder är 50% medfinansiering för berörda 
kommuner. 

Objektet har på sträckan fram till Sösdala tidigare ingått som en prioriterad åtgärd i 
den regionala cykelvägsplanen, men Trafikverket planerar genomföra gång- och 
cykelvägen i samband med projektet Väg 23, Tjörnarp - Sandåkra. Placering av 
planskildheten och sträckningar för den aktuella gång- och cykelvägen utreds vidare 
inom ramen för vägplanen för projektet. 

Syftet med åtgärderna är att knyta ihop orterna, uppnå en säkrare skolväg och 
förbättra trafiksäkerheten för trafiken på riksväg 23 och för oskyddade trafikanter. 

En åtgärdsvalsstudie har gjorts för åtgärden. Atgärdsvalsstudiens övergripande syfte 
och målsättning är att hitta åtgärder som skapar bättre tillgänglighet - nationellt, 
regionalt och lokalt för både persontrafik och gods, bättre trafiksäkerhet samt bättre 
förutsättningar för god bebyggd miljö utmed sträckan. Vidare tar åtgärdsvalsstudien 
upp att god framkomlighet utmed väg 23 är en viktig regional förutsättning. 
Väg 23 är en funktionellt prioriterad väg vilket innebär att det ställs stora krav på 
framkomlighet, inte minst för tung trafik då vägen ingår i det utpekade nätet för 
transporter. 

Bebyggelsen utmed vägen innebär att människor rör sig i området, varav vissa har 
behov av att fardas utmed vägen eller att korsa den. Boende i orterna öster om 
vägen är beroende av att ta sig till orterna på den västra sidan för att ta del av 
kollektivtrafik, skola och serviceutbud. Detta är viktigt att tänka på i uppsättande av 
mitträcke och en ökad hastighet längs hela sträckan, som också påverkar 
trafiksäkerheten. 

Orter med fler än 200 invånare bör ha en cykelförbindelse till närmaste större tätort 
som ligger inom fyra till fem kilometer samt sex kilometer om de är hänvisade till 
komplett grundskola där. Atgärdsvalsstudien pekar ut önskade cykelförbindelser, 
varav sträckan mellan Höör och Tjörnarp samt mellan Sösdala och Hässleholm (via 
Norra Mellby, Sandåkra och Tormestorp) finns utpekade. I åtgärdsvalsstudien har 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

man konstaterat att cykelvägarna möjligen kan göras i samband med att väg 23 
byggs om till 2+1-väg. 

Sist tar åtgärdsvalsstudien upp att Skåne har goda förutsättningar att utveckla 
cyklingen som transportmedel eftersom tätorterna ligger relativt nära varandra i 
flack terräng och gynnsamt klimat. För att stärka tillgängligheten och binda samman 
det flerkärniga Skåne krävs satsningar både på regional och på lokal tillgänglighet. 
Det centrala i arbetet är att se till "hela resan-perspektivet" och stödja de regionala 
nätverken med ett attraktivt gång- och cykelvägnät i hela Skåne. En satsning på 
regionala cykelvägar som förbinder mindre orter med varandra, mindre orter med 
större, samt snabba cykelstråk i de mest trafikerade relationerna, skulle göra det 
möjligt att i större utsträckning använda cykeln på ett säkert sätt för kortare och 
medellånga resor, och för resor tillsammans med kollektivtrafiken. Hässleholms 
kommun har sedan projektets start påpekat sin syn på hur viktigt det är att inkludera 
en gång- och cykelväg parallellt med väg 23 från början i arbetet och inte att se det 
som en faktor vid sidan av som löses inom befintligt parallellt vägnät. 

Regionala nyttorna där trafikverket är väghållare är 

1. ökad framkomlighet för trafiken på riksväg 23 

2. ökad trafiksäkerhet i stort för gång- och cykeltrafik mellan Sösdala och 
Norra Mellby 

3. delvis ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik mellan Sösdala och Norra 
Mellby 

De lokala nyttorna för kommunen är 

4. ökad trafiksäkerhet för gång- och cykelväg mellan Sösdala och Norra 
Mellby, dock något sämre för de som tvingas passera över v23 i plan och 
100 km/ timme 

5. ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik mellan Sösdala och Norra 
Mellby. 

Lokalt får man alltså både en bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet samtidigt 
som effekten försämras av en ökad hastighet och mitträcke map oskyddade 
trafikanter. 

Hela åtgärden uppskattas uppgå till mellan 11-15 miljoner kronor varav kommunen 
föreslås stå för halva kostnaden. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

Det är i planläggningsarbetet inte längre aktuellt med någon sträckning längs 
enskilda vägar, som det tidigare planerats för, utan det blir statlig ge-väg hela vägen 
som Trafikverket svarar för drift- och underhåll av. 
§ 6, punkt 6 i avtalsförslaget handlar endast om kommunal mark, vilket inte bör 
innebära någon kostnad för kommunen. Frågan om omfattningen på markbehovet 
är för tidigt väckt, och trafikverket återkommer om eventuella kostnader kring 
detta. 

Ursprungligt förslag till beslut: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta 

1. Avsätta 7 500 000 kronor för medfinansiering av gång- och cykelväg vid 
Rv 23 mellan Sösdala och N. Mellby 

2. Ge tekniska nämnden budgetkompensation för ökade driftkostnader som 
uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ökad service och tillgänglighet för cyklister på sträckan, dock påverkas 
tillgängligheten negativt då mitträcke sätts upp. Trafiksäkerheten påverkas också -
både positivt och negativt - i och med åtgärderna samt en höjd 
hastighets begränsning 

Barnperspektivet 

Barn påverkas med möjligheten att ta sig fram i trafiken, bland annat genom att 
kunna gå och cykla längs eller tvärs v23. Trafiksäkerheten påverkas både positivt 
och negativt i förslaget, liksom tillgängligheten. 

Miljökonsekvenser 

Se under beskrivning av ärendet. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt i ärendet 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMIYIANTRÄDE SPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

Projektet faller inom ramen för medfinansiering av statlig infrastruktur till ett 
belopp om maximalt 7,5 mnkr. Om kostnaden vid anbudstillfallet överstiger 20 
procent av bedömd totalkostnad ska respektive part ges möjlighet till 
omförhandling, se medfinansieringsavtal § 7, tredje stycket. Om föreliggande avtal 
bryts efter omförhandling ska parterna svara för dittills upparbetade kostnader i 
proportion till sina respektive åtaganden i detta avtal. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 38, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget på 
medfinansiering av gång- och cykelväg vid Rv 23 mellan Sösdala och N . Mellby på 
grund av det ekonomiska läget. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 15 

Ny lokalisering av FMCK:s enduroverksamhet 
Dnr: TF 2019/790 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att hitta en 
lämplig affarsuppgörelse för den av byggnadsnämnden föreslagna lokaliseringen. 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Ernst Herslow (FV), Ulf Berggren (SD), Thomas Haraldsson 
(L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Stadsbyggnadskontoret har i enlighet med uppdraget från byggnadsnämnden 
2016-02-09 §17 jobbat med att hitta en ny lokalisering för FMCK:s 
enduroverksamhet. På byggnadsnämndens sammanträde 2018-08-14 §129 lämnade 
stadsbyggnadskontoret förslaget att enduroverksamheten skulle flyttas till 
fastigheterna Tyringe 2:72 m.fl. Stadsbyggnadskontorets förslag innehöll 
ursprungligen ett större markområde. Idag är det endast gulmarkerat område 
(grustäkten) som är aktuellt för omlokaliseringen, se bilaga 1. 
För att genomföra föreslagen flytt av enduroverksamheten behöver tekniska 
förvaltningen ett uppdrag från tekniska nämnden. Uppdragets syfte är att hitta en 
lämplig affarsuppgörelse på den föreslagna platsen. En lämplig affarsuppgörelse kan 
exempelvis vara att träffa någon form av avtal med markägaren. Markägaren är en 
stiftelse. Denna stiftelse kan inte sälja mark utan ska stiftelsen avyttra mark måste 
det göras genom ett byte. Antingen genom att två likvärdiga objekt byts mot 
varandra eller om det utgår en mellanskillnad. Tekniska förvaltningen förutsätter att 
medel tillskjuts genom ett separat politiskt beslut om en utbetalning av 
mellanskillnad blir aktuell. Efter en eventuell affår kan sedan FMCK arrendera 
marken av tekniska förvaltningen. 
En annan möjlig affarsuppgörelse är att FMCK arrenderar marken av stiftelsen på 
ett längre arrendeavtal. Tekniska förvaltningen hjälper då föreningen att upprätta ett 
sådant avtal. 

Tekniska nämnden 

Justering 

(j'yv jJ/J 
Utdraget bestyrkes 

32 (51) 



Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-28, § 10, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden ge tekniska förvaltningen i uppdrag att hitta en 
lämplig affarsuppgörelse för den av byggnadsnämnden föreslagna lokaliseringen. 

Sänt till: miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 16 

SAMlvf.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Fastigheter inom skyddszon för Hässleholm 
reningsverk 
Dnr: TF 2020/13 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att om kontakt 
initieras från fastighetsägare inom det inre skyddsavståndet påbörja förhandling 
avseende ett förvärv av berörd fastighet. 

Beskrivning av ärendet 

Ramböll Sverige AB presenterade år 2014 en utredning av skyddsavstånd för 
Hässlehohns reningsverk. Utredningen kom fram till att inom det inre 
skyddsavståndet föreligger ökad risk för förhöjd bakteriehalt, smittspridning, 
luktpåverkan och buller. Därför bör inga verksamheter eller bostäder tillåtas inom 
det inre skyddsavståndet. 

Hässleholms vatten AB har ansökt om en detaljplan för fastigheterna Hässleholm 
89:15 m.fl. (reningsverket). Detaljplanen kommer förutom att behandla 
reningsverkets status och expansionsmöjligheter i området även behandla ovan 
nämnda skyddsavstånd. 

För att påbörja genomförandet av ett eventuellt framtida fastslaget skyddsavstånd i 
detaljplan samt för att följa rekommendationen från Ramböll behöver tekniska 
förvaltningen ett uppdrag. Syftet med uppdraget är att om kontakt initieras från 
fastighetsägare inom det inre skyddsavståndet ska förhandling avseende ett förvärv 
av berörd fastighet påbörjas. 

För fastigheterna i det sydvästra hörnet inom skyddsavståndet (Amanäs) finns en 
gällande detaljplan för bostadsändamål. Dessa fastigheter har i den fördjupade 
översiktsplanen (antagen av KF 2018-06-25) för Hässleholms stad undantagits från 
förbudet mot bostäder inom skyddsavståndet. Fastigheterna omfattas därmed inte 
av uppdraget. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

fJI 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Uppdraget är aktuellt fram tills lagakraftvunnen detaljplan. Därefter påbörjas 
genomförandet av detaljplanen i enlighet med lagakraftvunna planhandlingar. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01 -28, § 11, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden ge tekniska förvaltningen i uppdrag att om kontakt 
initieras från fastighetsägare inom det inre skyddsavståndet påbörja förhandling 
avseende ett förvärv av berörd fastighet. 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 17 

Försäljning del av Hässleholm 88:1 
Dnr: TF 2020/35 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. godkänna framtagen Köpehandling mellan Hässleholms kommun och K
Fast T4AB. 

2. uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna framtagen 
Köpehandling. 

3. uppdra åt Avdelningschef inom mark- och exploatering att underteckna 
kvittens, köpebrev och övriga erforderliga handlingar som krävs för att 
slutföra försäljningen. 

Beskrivning av ärendet 

K-fastigheter (K-Fast T4 AB) har sedan 2013 utvecklat stora delar av stadsdelen T4 
i Hässleholm. Genom att förvärva mark från Brinova har K-fastigheter även 
övertagit det exploateringsavtal som 2009 tecknades mellan Hässleholms kommun 
och Brinova. I exploateringsavtalet var parterna överens om option avseende 
framtida överlåtelse av två områden ägda av kommunen i T4-området. Det första 
området avser den idag av K-fastigheter bebyggda fastigheten Spelet 1, se kartbilaga. 

Det andra området i optionen avser del av fastigheten Hässleholm 88:1, se 
kartbilaga. För detta område har en köpehandling tagits fram, se bifogad 
köpehandling. Köpehandlingen avser försäljning om ett ca 1 450 kvm stort område 
med färdig detaljplan. Byggrätten tillåter en byggnad på 4 våningar och maximalt 
1925 kvm BTA. Försäljningen sker till ett pris om 2 484 000 kr, motsvarande 1500 
kr/kvm utnyttjad BTA eller ca 1300 kr/kvm möjlig BTA. 

Optionsavtalet är idag utgånget. Parterna är dock överens om att sälja området 
direkt till K.-fastigheter då bolaget bidragit med en stor utveckling av bostäder på 
T4-området, och har på egen bekostnad byggt ut allmän platsmark, ex. bilvägar, ge
vägar och VA, inom exploateringsområdet T4. 

Tekniska nämnden 

Justering G~ JJ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTIZÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Tekniska förvaltningen föreslår därmed att köpehandlingen godkänns och avtalet 
tecknas mellan Hässleholm kommun och K-Fast T4 AB. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inte aktuellt 

Barn perspektivet 

Området består idag av en parkeringsplats. En byggnation av bostadshus på 
området innebär ingen negativ förändring av hur barn kan utnyttja platsen jämfört 
med idag, och därmed anses barnperspektivet vara beaktat. 

Miljökonsekvenser 

Ytan är redan idag hårdgjord. Ingen grön yta tas därmed i anspråk vid 
exploateringen. Nybyggnation av bostäder har dock en negativ påverkan på miljön 
vid uppförande av byggnaden samt vid framtida användning. 

Facklig samverkan 

Inte aktuell. 

Ekonomiska konsekvenser 

Försäljningen sker till en överenskommen köpeskilling om 2 484 000 kr. Köparen 
bekostar erforderliga åtgärder för att anlägga in- och utfart. Köparen bekostar 
förrättningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 35, följande: 

1.Att föreslå Tekniska nämnden att besluta om att godkänna framtagen 
Köpehandling mellan Hässleholms kommun och K-Fast T4 AB. 
2. Att föreslå Tekniska nämnden att besluta om att uppdra åt Tekniska 
nämndens ordförande att underteckna framtagen Köpehandling. 
3. Att föreslå Tekniska nämnden att besluta om att uppdra åt Avdelningschef 
inom mark- och exploate1-ing att underteckna kvittens, köpebrev och övriga 
erforderliga handlingar som krävs för att slutföra försäljningen. 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Ansökan om medel för att riva byggnader 
Dnr: TF 2020/85 

Beslut 

1. Tekniska nämnden förslår kommunstyrelsen att anslå 2 250 000 kr för att 
riva byggnader under 2020. 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anslå 1 000 000 kr för att 
anlägga en tillfällig parkeringsplats vid "Godsmagasinet-området". 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 
Benny Petersson (S) reserverar sig mot punkt 2 i liggande förslag till beslut. 

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar bifall till punkt 1 och avslag till punkt 2 i liggande förslag, 
med hänvisning till inlämnat initiativärende från Socialdemokraterna. 

Ulf Berggren (SD), Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ernst Herslow yrkar bifall till liggande förslag med tilläggsyrkande att Gula Villan 
ska utgå från listan av byggnader som ska rivas. 

Omröstning 
Ordförande ställer först punkt 1 under proposition och finner det bifallet. Sedan 
ställer ordförande punkt 2 under proposition och finner det bifallet. 
Därefter ställer ordförande E rnst Herslow (FV) tilläggsyrkande under proposition 
och finner att det avslås. 

Därmed har tekniska nämnden beslutat enligt liggande förslag till beslut. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Beskrivning av ärendet 
Rivningar 

Hässleholms kommun är i behov av att riva ett antal byggnader i kommunal ägo. 
Byggnaderna är i dåligt skick och är inte lämpliga att säljas eller renoveras. Därmed 
anses rivning vara lämpligt tillvägagångssätt. 2019 beslutade tekniska nämnden om 
att riva ett antal byggnader 2019 samt en byggnad 2020, se bilaga 1. Dessa rivningar 
skulle finansieras med tilldelad rivningsbudget (500 000 kr årligen). Dessa byggnader 
är fortfarande aktuella för rivning, men tekniska förvaltningen önskar att riva 
ytterligare byggnader. 

Från 2019 återstår 312 000 kronor av rivningsbudgeten. Utöver detta har tekniska 
förvaltningen erhållit resurser (475 000) för att riva byggnader på Bjärnum 3:12 och 
Bjärnum 3:147. Av dessa återstår ca 450 000 kr. Enligt framtagen offert beräknas 
byggnaderna kosta 700 000 kr att riva. Detta är över budgeten, vilket innebär att 
250 000 kr från rivningsbudgeten används för att riva byggnaderna på Bjärnum 3:12 
och Bjärnum 3:147. Därmed återstår ca 60 000 från 2019 års rivningsbudget (under 
förutsättning att förvaltningen får med överskottet från 2019). 

2020 vill tekniska förvaltningen utöver redan beslutade byggnader riva 
"Möbelfabriken i Bjärnum" och "Gula Villan". Gula villan ligger bredvid Hjortska 
magasinet, som är en av de byggnader som redan har beslut från 2019 att rivas. För 
dessa tre objekt har tekniska förvaltningen beställt en materialinventering som är 
nödvändig innan rivning genomförs. Dessa beräknas vara klara v.16. Kostnaden för 
detta beräknas bli ca 110 000 kr totalt. 

2020 har tekniska förvaltningen ca 450 000 (efter avdrag för materialinventering) att 
disponera i rivningsbudgeten (under förutsättning att förvaltningen får med 
överskottet från 2019). Denna budget är inte tillräcklig för att riva de tre objekten 
förvaltningen önskar riva 2020 och även riva de redan tidigare beslutade objekten 
från 2019. Därmed önskar förvaltningen äska ytterligare medel för rivning av 
byggnader under 2020. 

Genom att jämföra med olika objekt som rivits i kommunen mellan 2018- 2019 
uppskattas en rivning kosta mellan 1000-2000 kr/ kvm. Totalt har sju olika objekt 
jämförts. Objekt som kostar ca 1000 kr/ kvm att riva har enkla konstruktioner utan 
miljöfarliga material. Rivningen försvåras inte heller av närliggande byggnader, tät 
växlighet eller övriga förhållanden på fastigheten som fördyrar rivningen. De dyrare 
rivningarna består ofta av en stor del miljöfarliga avfall och det har även bedrivits 
miljöfarlig verksamhet på fastigheten. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Med hjälp av detta nyckeltal har rivningskostnaden uppskattats för de objekt som 
förvaltningen önskar att riva. 

Möbelfabriken i Bjärnum, se bilaga 2: Total byggnadsyta är ca 1000. 
Huvudbyggnaden består av trädfasad och komplementbyggnad består av tegel. 
Huvudbyggnaden är byggd i tre våningar och har eternitplattor i taket. Detta 
försvårar och fördyrar rivningen. Vidare är vegetationen tät på fastigheten. 
Kostnaden uppskattas till ca 1500 kr/ kvm, vilket innebär en kostnad om 1 500 000 
kr. Byggnaden är möjlig att rivas omgående. Byggnaden bör rivas då den är i så 
dåligt skick att den kan utgöra fara för den som vistas i byggnaden. Byggnaden har 
spärrats av med stängsel, detta är dock ingen garanti på att obehöriga inte kommer 
in i byggnaden ändå. Ett annat skäl för rivningen är byggnadens oestetiska intryck. 

Hjortska magasinet och Gula villan, se bilaga 3, är tillsammans ca 650 kvm i 
byggnadsyta. Dessa tros inte har några speciellt fördyrande omständigheter, 
förutom en fjänv ärmecentral i gula villans källare. Kostnaden uppskattas till 1000 
kr/ kvm med ett tillägg på 15% för risk. Kostnaden uppskattas därmed till 750 000 
kr. Hjortska magasinet kan rivas omgående. Gula villan har hyresgäster idag, två 
lägenheter är utflyttade, och två lägenheter har hyresgäster. Dessa beräknas flytta ut 
under våren och under sommaren. Byggnaden kan troligtvis rivas efter sommaren 
då alla hyresgäster förväntas vara utflyttade då. Hjortska magasinet bör rivas då den 
ligger väldigt nära spårområdet. Rivningens syfte är att förhindra ytterligare en 
brandolycka likt branden i godsmagasinet sommaren 2019 som stoppade tågtrafiken 
under en längre tid och orsakade betydande ekonomiska skador för samhället. Gula 
villan bör rivas då den är i så dåligt skick att en renovering inte är lönsam och 
därmed förhindra att byggnaden lämnas outnyttjad och förfaller under en längre tid. 

Ett annat syfte med att riva dessa byggnader är för att ytan kommer behöva 
användas för tillfälliga parkeringsplatser. Flertalet parkeringsplatser kommer bli 
otillgängliga från och med hösten 2020 vid kontorsbyggnaderna i området Norra 
station. Detta på grund av nybyggnation i området. För att underlätta situationen 
planeras tillfalliga parkeringsplatser på området vid dessa byggnader. För att kunna 
anlägga parkeringarna behöver byggnaderna rivas omgående. 

Därmed behövs ca 2 250 000 kr för att riva dessa tre byggnader. D e ca 450 000 kr 
som finns kvar i rivningsbudgeten (under förutsättning att förvaltningen får med 
överskottet från 2019) kan dras av i äskandet och då behöver förvaltningen äska 
1 800 000 kr. Dock önskar förvaltningen att använda dessa pengar för att riva 
byggnaderna i beslutet från 2019. Vilket innebär att tekniska förvaltningen föreslår 
tekniska nämnden att ansöka om 2 250 000 kr från kommunstyrelsen för att riva 
byggnaderna "Möbelfabriken i Bjärnum", "Hjortska magasinet" och "Gula villan". 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Parkeringar 

Hibab planerar att bygga ny kontorsbyggnad på fastigheten Verkstaden 9. Med 
anledning av detta kommer samtliga parkeringar på fastigheterna Verkstaden 6 och 
9 att vara otillgängliga fr.o.m. hösten 2020. För att lösa parkeringsfrågan långsiktigt 
har Hibab ansökt om en detaljplaneändring vid Verkstaden 6 för att anlägga en 
parkeringsanläggning på flera plan. Dessa parkeringar väntas inte vara tillgängliga 
förrän 2022. 

För att underlätta parkeringssituationen under tiden ska tekniska förvaltningen 
anlägga tillfälliga parkeringsplatser på området där Godsmagasinet, Hjortska villan 
och Gula villan idag är belägna, se bilaga 4. För att kunna anlägga 
parkeringsplatserna behöver byggnaderna först rivas. Därefter kan parkeringar 
anläggas. Anläggandet av parkeringar innebär åtgärder som markberedning, 
belysning, markeringar, skyltning, gångväg med mera. Detta innebär en oförutsedd 
kostnad för tekniska förvaltningen. Därmed föreslår tekniska förvaltningen att 
tekniska nämnden även ska ansöka om medel för att anlägga parkeringarna. 

Parkeringen ska inte ses som en långsiktig lösning med hänsyn till kommande 
utveckling av stadsdelen Norden. I dagsläget bör därmed parkeringen utföras i enkel 
standard så att användningen av marken lätt kan anpassas till framtida användning. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inga hyresgäster finns i byggnaderna med undantag av två olika hyresgäster i Gula 
villan som beräknas vara utflyttade till sommaren 2020. 

Barnperspektivet 

Flera av byggnaderna kan utgöra en fara för barn som obehörigt vistas i 
byggnaderna. Trots åtgärder för att förhindra vistelse i byggnaderna kan inte 
garanteras att obehöriga inte kommer in. Därmed medför en rivning av byggnader 
ökad säkerhet för barn (och vuxna) som vistas i och omkring byggnaderna. 

Miljökonsekvenser 

Eventuellt miljöfarligt material i byggnaderna tas hand om och hanteras enligt 
gällande reglementen. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Kostnad för att riva byggnaderna. Långsiktig positiv effekt på driftkostnader då 
resurser inte behöver läggas på förvaltningen av byggnaderna. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-27, § 47, följande: 

1. Att föreslå för tekniska nämnden att förslå kommunstyrelsen att anslå 
2 250 000 kr för att riva byggnader under 2020. 

2. Att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att anslå 
1 000 000 kr för att anlägga en tillfallig parkeringsplats vid 
"Godsmagasinetområdet". 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

fl/J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 19 

Yttrande kontaktcenter KLF 2019/534 
Dnr: TF 2020/11 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att bifalla tekniska nämndens arbetsutskotts yrkande 

att ett yttrande om ett kon taktcenters uppdrag och utformning först ska 
inhämtas innan ett yttrande om förslag till budget och finansiering hanteras. 

Beskrivning av ärendet 

Det är förståeligt att en tillförlitlig bedömning av faktisk nyttjandegrad inte går att 
fastställa i förväg. Det är dock för lång tid att vänta tills budget 2023 med justering 
av budgetväxlingen. Det bör göras senast inför budget 2022 även om det då inte går 
att få ett helt års uppföljning ~um underlag. 

Beräkningen av budgetväxlingen har baserats på antal kopplade samtal samt övriga 
ärenden. Ingen bedömning har gjorts avseende fördjupad handläggning. Detta är 
ytterligare ett skäl att tidigarelägga justeringen av budgetväxlingen till 2022, för att 
budgetväxlingen ska bli mer korrekt snarast. Vidare så verkar det vara felräkning av 
beloppen för augusti - december 2020 avseende IT-tjänster (151 tkr) samt Övrigt 
(59 tkr). De förefaller vara beräknade på helår och inte på de fem månader de avser. 

Uppgraderingen av telefonisystem (411 tkr) är troligen en engångskostnad, 
eventuellt en investering, som rimligen inte borde belasta förvaltningarna. 

I den medskickade Excelfilen så finns det vissa brister då ansvarsområden har 
hamnat på fel förvaltning. Även några punkter förekommer två gånger på samma 
förvaltning. Detta påverkar fördelningen av budgetväxlingen mellan förvaltningarna. 

För tekniska nämndens del så innebär det 2020 en kostnad på 241 tkr och i 
budgetväxlingen 2021 föreslås det 425 tkr. 

I utskickat underlag finns ingen redovisning av vilka uppgifter som kontaktcenter 
kommer att hantera åt de kommunala bolagen. Därför är det inte möjligt att lämna 
synpunkter på budgetfördelningen mellan förvaltningarna och bolagen. 

Beträffande personalhanteringen till kontaktcenter och från förvaltningarna så bör 
detta hanteras parallellt med finansieringen så att uppsägningstiderna inte medför 
extrakostnader för kommunen totalt sett. Vidare bör beaktas att om förvaltningarna 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

inte reducerar sina personalkostnader så innebär det de facto att den totala 
personalvolymen utökas med upp till 7,5 tjänster. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte relevant i yttrandet 

Barn perspektivet 

Inte relevant i yttrandet 

Miljökonsekvenser 

Inte relevant i yttrandet 

Facklig samverkan 

Inte relevant i yttrandet 

Ekonomiska konsekvenser 

För tekniska förvaltningens del innebär det att personalkostnadsreduktionen måste 
motsvara budgetväxlingens belopp alternativt nedskärningar inom andra områden. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-28, § 8, följande: 

T ekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden bifalla sitt 
yrkande 

att ett yttrande om ett kontaktcenters uppdrag och utformning först ska 
inhämtas innan ett yttrande om förslag till budget och finansiering hanteras. 

Sänt till: kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 20 

Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom 
fastigheten Kornet 2 
Dnr: TF 2020/71 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att teckna hyresavtal med Hemfosa gällande lokaler för samlokalisering av 
socialförvaltningens verksamheter. Detta till en hyreskostnad av 1 998 000 kronor 
per år och utöver den ett erläggande av fastighetsskatt om ca 72 000 kronor per år. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD), E rnst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar avslag på grund av att man inte följt gällande riktlinjer som 
är fastställda av Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 135. 
E rnst Herslow (FV) yrkar avslag till liggande förslag. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. 
Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja, den som vill avslå röstar nej. 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Roger Wirödal (KD), Pia Litbo (S), 
Ingrid Nyman (S), Kristoffer Manno (C), Torsten Nilsson (M) 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Följande röstar nej: 
Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV), Ken Andersson Breisch (SO), Patrik 
Persson (SD) 

Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Sedan en lång tid tillbaka finns ett uttalat behov av att kunna samlokalisera flera av 
socialförvaltningens verksamheter, som i dagsläget finns utspridda i lokaler runt om 
i stan, till ett ställe. Delar av verksaml1eten inryms i dag till största delen i förhyrda 
lokaler som kan och måste sägas upp, men även i egenägda objekt såsom Ringgården 
och Kasern Virgin. 

Under senare delen av 2019 gavs en möjlighet att hitta en samlokalisering och 
förhandlingar inleddes av kommunledningskontorets fastighetsstrateg med 
fastighetsägaren Hemfosa om lokaler i före detta EON-huset, inom fastigheten 
Kornet 2. Fastighetsstrategen har i samråd med socialförvaltningen utfört 
utredning om verksamhetsinnehåll och de krav som verksaml1eten har på lokalerna i 
fråga om säkerhet och sekretess samt verksamhetens behov av investering gällande 
IT. 

I ursprungsavtalet framförhandlat av fastighetsstrategen skulle en elkostnad om 
118 600 kr/år tillkomma på hyressumman. I det nya avtalet har den summan 
förhandlats bort. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En samlokalisering av socialförvaltningens olika verksamheter får ur ett 
medborgarperspektiv anses fördelaktigt. För verksamheternas medarbetare innebär 
det också sannolikt flera positiva synergieffekter att arbeta i lokaler med närhet till 
varandra. Tillsammans kan de hjälpa medborgarna ur ett hellietsperspektiv. 

Barnperspektivet 

Inte relevanta för ärendet. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMM.ANTilÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Miljökonsekvenser 

Inte relevanta för ärendet. 

Facklig samverkan 

Inte relevanta för ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hyresavtalet har en hyressumma om 1 998 0000 kronor per år och utöver det 
erläggande av fastighetsskatt om ca 72 000 kronor per år. 

Hyrestiden är 5 år med tre års förlängning vid utebliven uppsägning från parterna. 

Tekniska förvaltningen kan säga upp flera förhyrda lokaler och i förlängningen finns 
en vinst i att endast ha en förhyrning för socialförvaltningens många verksamheter. 
Förvaltningschefen för socialförvaltningen har i sitt ärende till sin nämnd redogjort 
för de ekonomiska konsekvenserna och säger att man i förlängningen kommer att 
se en ekonomisk besparing och ser det som en led i lokaleffektiviseringsarbetet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 40, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna 
hyresavtal med Hemfosa gällande lokaler för samlokalisering av socialförvaltningens 
verksamheter. Detta till en hyreskostnad av 1 998 000 kronor per år och utöver den 
ett självkostnadsanknutet tillägg för el om 118 600 kronor per år samt erläggande av 
fastighetsskatt om ca 72 000 kronor per år. 

Sänt till: kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

47 (51 ) 



!..YJ'J'J 

~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 21 

Överförande av ansvar från kultur och 
fritidsförvaltningen till tekniska förvaltningen 
Dnr: TF 2020/19 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott följande beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

1. Ansvaret för verksarnhetsvaktmästeri i nämnda gymnastiksalar nedan samt 
lokalvård i Bjärnums sporthall övergår per 1 januari 2020. 

2. 151 570 kr överförs från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden 
för verksamhetsvaktmästeritimmar avseende nedan nämnda gymnastikhallar 
i samband med höstrevideringen av ärendet om interna hyreskostnader 
2020. 

3. Överföring av budgetmedel från kultur- och fritidsnämnden till tekniska 
nämnden fastställs i samband med höstrevideringen av ärendet om interna 
lokalvårdskostnader 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen 
kommit överens om att skötsel av skolgymnastikhallar samt lokalvård i Bjärnums 
sporthall mest effektivt och med bästa service, utförs av tekniska förvaltningens 
serviceavdelning. 

Budgetbelopp att överföra från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden 
gällande lokalvård i Bjärnums sporthall fastställs i samband med höstrevideringen av 
ärendet om interna lokalvårdskostnader 2020. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 39, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott följande 
beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
1. Ansvaret för verksamhetsvaktmästeri i nämnda gymnastiksalar nedan samt 
lokalvård i Bjärnums sporthall övergår per 1 januari 2020. 
2. 151 5 70 kr överförs från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden 
för verksamhersvaktmästeritimmar avseende nedan nämnda gymnastikhallar 
i samband med hästrevideringen av ärendet om interna hyreskostnader 
2020. 
3. Ö verföring av budgetmedel från kultur- och fritidsnämnden till tekniska 
nämnden fastställs i samband med hästrevideringen av ärendet om interna 
lokalvårdskostnader 2020. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

49 (51) 



Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 22 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Anmälan av delegationsbeslut 
f<.licl;E, Pli er 11 yck här för all r,ng., 1Pxl. 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2020 / 48-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll - angående framställningar till och 
yttringar över remiss från byggnadsnämnd och lanunäterimyndigheten angående 
bygglov och fastighetsbildning. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAtvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 23 

Ovriga anmälningar 

Benny Petersson (S) lämnar in två styck initiativärende. 

Torsten Nilsson (M) lämnar in ett ordförandeförslag. 

Ingrid Nyman (S) tar upp fråga gällande vad som ska göras med macktomten i 
Hästveda framöver. Tekniska förvaltningen tar upp detta vid nästa 
nämndssammanträde. 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Bilaga: 
Initiativärenden från Socialdemokra tema 
Ordförandeförslag 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 2020-02-27 

Initiativärende 

Socialdemokraterna anser att det är viktigt att kommunen förvärvar fastigheten 

Brännmästaren 7 

Den är viktig ur flera aspekter: 
- Kommunen har en möjlighet att tillskapa ett stort antal parkeringsplatser som täcker upp 

behovet när det nu skall byggas vidare på Norra Station, samt för den ökande pendlingen. 

- Kommunen får rådighet över marken för att kunna förlänga Magasinsgatans sträckning mot 

Viaduktsgatan. 

- Kommunen hyr redan idag in sig i lokalen för våra egna verksamheter, bl.a. inom omsorgen 

och lantmäteriet. Kommunen bör äga fastigheter där vi bedriver kommunal verksamhet 

Med anledning av dessa synpunkter föreslår vi att: 

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett ärende om att förvärva fastigheten 

Brännmästaren 7. 

;¼/.~ 
Benny Petersson 



2020-02-16 

Initiativärende till Tekniska nämnden 2020-02-27 

Det framförts synpunkter från invånare i Sösdala gällande kommunägda tomten vid 
stationsbyggnaden i byn. På tomten har det tidigare funnits bensinmack, men den är sedan några år 
nedlagd och delvis riven. Kvar på tomten står ett stålskelett från taket och delar av bensinpumpen. 
Detta förfular området markant, då det finns mitt i centrum, omgärdat av torget, pågatågsstationen 
och Icaaffären. 
Tekniska nämnden har i för budgeten 2020 anslagit I mkr för utveckling av pågatågsorterna 

Vi yrkar att: Tekniska nämnden anslår pengar till att riva "gamla macken" och iordningställa 
tomten. 

Socialdemokraterna: 



Ordförandeförslag 2020-02-27 

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att öppna för biltrafik i norrgående riktning på 
Järnvägsgatan i Hässleholm. 

Utöver detta skapa två till tre på och avstigningsplatser i norrgående riktning på nämnda gata. 

Skapa parkeringsplatser på Frykholmsgatans västra sida mellan Stortorget och Fisktorget. 

Inrätta p-platser så långt möjligt på Godtemplargatan i riktning mot Nytorget. 

Hässleholm som ovan 

Torsten Nilsson 
ordf Tekniska nämnden 
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