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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, 2020-03-26, kl. 13:30-15:30 

Torsten N ilsson (M), ordförande 
Ulf Berggren (SD), 1 :e vice ordförande 
Benny Petersson (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Haraldsson (L) 
Roger Wirödal (KD) 
Pia Litbo (S) 
Rickard Burman (S) 
Kristoffer Manno (C) 
Ernst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 

Jens Lindholm (SD) ersätter Patrik Persson (SD) 

Tobias Oscarsson, vcrksamhctsutvccklarc 
Ronny Nilsson, avdelningschef gata/trafik och park §§ 24-35 
Karl Lahtela, tf avdelningschef mark- och exploatering §§ 36-39 
Annika Johansson, nämndsekreterare 

Benny Petersson (S) 

Tekniska förvaltningen, 2020-04-02 kl. 15.30 

§24 - §41 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2020-03-26 

2020-04-02 

2020-04-23 

Tekniska förvaltningen 

...... ~ . ~l.1r✓. ............. ................ . 
Ann1i j~~ ~-~-sso~} 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning § 24 

lnformationsärende § 25 

Ekonomi information § 26 

Ändring av föredragningslistan § 27 

Månadsuppföljning per 2020-02-29 inkl. förändring internbudget § 28 

Val av ersättare till arbetsutskottet § 29 

Vägport under järnväg vid Norra Kringelvägen - anteckningar och § 30 
kommentarer 

Trebackalånggatan - omgestaltning och toppbeläggning § 31 

Brogatan - gång- och cykelbana längs sydöstra sidan § 32 

Stobyvägen - gång- och cykelbana samt cirkulationsplats § 33 

Ny parkeringsautomat vid T 4 § 34 

Motion - Bullerdämpande trafikåtgärder i Hässleholms kommun § 35 

Förvärv Brännmästaren 7 § 36 

Försäljning av Vanneberga Skola § 37 

Hyresavtal för Taekwondoklubben § 38 

Tillfälligt anstånd med hyror och avgifter § 39 

Anmälan av delegationsbeslut § 40 

Övriga anmälningar § 41 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§24 

Godkänna dagordning 

Föreslagen dagordning godkänns med ändring enligt § 27 - ändring av 
föredragningslis ta n. 

Initiativärende lämnas in av Sverigedemokraterna. 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar godkänna att behandla inlämnat 
initiativärende från SD under övriga anmälningar. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§25 

lnformationsärende 

Tekniska nämndens ordförande inleder sammanträdet med en tyst minut för att 
hedra minnet av Per-Aker Purk (V) vid hans bortgång. 

Arbetsgivaren informerar om hur situationen vid Corona pandemin hanteras i 
kommunen och på förvaltningen. Krisledningsstab finns som arbetar med detta och 
ger fortlöpande information. 

Brist på skyddsutrustning samt handsprit. Det som finns ska i första hand reserveras 
till omsorgen. 

Det flaggas för att vissa förseningar kan ske i förvaltningens ärendehantering samt 
på byggprojektsidan på grund av rådande omständigheter med corona. 

Information ges enligt önskemål gällande macktomten i Hästveda. Det som kvarstår 
att göra är att gräs ska sås och belysningsstolpar ska kopplas in. I övrigt är tomten 
färdigställd. 

Frågan lyfts kring stängning av Tyrs Hov. Tekniska förvaltningen har i dialog med 
Kultur- och fritidsförvaltningen stängt simhallen på grund av vattenläckage i tak. 
Man inväntar nu resultat från pågående statusutredning. 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger med godkännande informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering fil Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 26 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Prognos för drift- och investeringsbudget 2020 visar att budget hålls. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 27 

Andring av föredragningslistan 
Dnr: 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: 

Ärende "Budget 2021-2023" utgår. 
Ordförandeförslag" Hyresavtal för Taekwondoklubben" läggs till dagordningen 
och behandlas som ärende 16. 
Ordförandeförslag "Tillfålligt anstånd med hyror och avgifter" läggs till 
dagordningen och behandlas som ärende 1 7. 
Anmälan av delegationsbeslut tas upp som ärende 18 och Övriga anmälningar som 
ärende 19. 

Tekniska nämnden 

Justering 

Or 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§28 

Månadsuppföljning per 2020-02-29 inkl. förändring 
internbudget 
Dnr: TF 2020/130 

Beslut 

Tekniska nämnden godkänner komplettering av Internbudget 2020 enligt bilaga 
"Budget 2020 per ansvar och verksamhet" och godkänner därmed 
månadsuppföljning per 2020-02-29. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Benny Petersson (S) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt organisationsförändring som utfördes under 2019 har gata/park-avdelningen 
delat upp och renodlat sin verksamhet och är numera uppdelat på en verksamhet 
för park/ drift och en för gata/drift. Av den anledningen har internbudgeten 
justerats enligt bifogat dokument. 

Tekniska nämndens budget består av en budgetram omfattande 70 097 000 kronor 
och prognosen vid årets slut är en budget i balans. 

Ärendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 52, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden följande beslut: 
1. Tekniska nämnden godkänner komplettering av Internbudget 2020 enligt 
bilaga "Budget 2020 per ansvar och verksamhet". 
och med godkänd komplettering föreslås att 
2. Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning per 2020-02-29 

Bilaga: Budget 2020 per ansvar och verksamhet 

Sänt till: Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden 

Justering 

ov- JI' Utdraget bestyrkas 
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INTERNBUDGET 2020 

Ans 
Vht 

Ans 
Vht 

Ans 
Vht 

Ans 
Vht 

Ans 
Vht 

Ans 
Vht 

Ans 
Vht 

Kod 

2001 
052 
056 
368 

2002 
054 
055 

2003x 
310 
320 
330 
337 
340 
088 
412 
392 
087 
393 
411 
415 
826 

2004x 
051 
284 
083 
057 

2005 
215 

2006 
210 
213 

2007x 
051 
081 
084 

Kod 2020 

2000 
10020 
99823 
83220 

2020 
99820 

-

2030 
24920 
24921 
24922 
24923 

24924-5 
24927 
25024 
24926 

-
-

25020 
25022 
26320 

2040 
91025 
51020 
91023 

91020-91022 

2050 
21523 

2060 
21521 
21522 

2070 
91026 
91027 
91028 

TEKNISKA NÄMNDEN 

KF-budget KF-budget 
2019 2020 

TEKNISKA NÄMNDEN 798 798 
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER TA 80 894 
KOLLEKTIVTRAFIK 0 0 

Totalt 2000 877 1 692 

TEKN ADM 831 102 
PLANERINGEN 53 0 

Totalt 2020 884 102 

KOMMUNALA GATOR O VÄGAR 11 435 11 499 
PARKERING -24 105 
ENSKILDA VÄGAR 3 425 2 445 
GATUBEL YSNING 9 650 9 711 
SÄRSKILDA ANORDNINGAR 2 146 1 784 
GATA DRIFT 9 965 11 028 
PARK DRIFT 7 113 7 943 
SIDOORDNAD VHT ÅTERSTÄLLNING 0 0 
TOMTER VAKTMÄSTERI 3 870 0 
SIDOORDNAD VHT GS 0 0 
PARKER OCH PLANTERINGAR 3 432 7 617 
SKOGEN -390 -385 
STRAND- OCH VATTENVÅRD 3 306 3 110 

Totalt 2030 53 927 54857 

LOKALVÅRD 207 622 
BOSTADSANPASSNINGSBIDR 1 917 1 956 
FASTIGHET DRIFT -334 -334 
FASTIGHETER 6 977 7 542 

Totalt 2040 8 767 9786 

PROJEKT 1 036 1 479 

MARKRESERV ALLMÄN 3 434 3 361 
REGL- SANERINGSFGH OBEBYG 422 422 

Totalt 2060 3 856 3 783 

LOKAL VÅRD -241 -1 536 
VERKSAMHETSVAKTMÄSTERI 0 -200 
TEXTIL TVÄTT 602 755 

Totalt 2070 154 -1 603 

Totalt Budget 69 500 70 097 

jl) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§29 

Val av ersättare till arbetsutskottet 
Dnr: TF 2020/142 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar Ernst Herslow (FV) som ersättare för 
Sverigedemokraterna i tekniska nämndens arbetsutskott under perioden 2020-2022. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade 2019-01-08 att utse Ernst Herslow (F\1) som ersättare 
för Sverigedemokraterna under 2019. Därefter ska frågan lyftas igen. 

Ärendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 68, följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta Ernst Herslow (FV) som ersättare för 
Sverigedemokraterna i tekniska nämndens arbetsutskott under perioden 2020-2022. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, personalavdelningen, T roman 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§30 

Vägport under järnväg vid Norra Kringelvägen -
anteckningar och kommentarer 
Dnr: TF 2020/49 

Beslut 

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens svar på inkommen skrivelse 
och sänder det till Styrelsen för Hässleholms Företagsgrupp. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Hässleholms Företagsgrupp har inkommit med en skrivelse ställd till 
tekniska nämnden rubricerad: 

Hur länge ska Hässleholm behöva ha kvar en väglösning för 1960-talets trafik? 

Tekniska förvaltningen har skrivit förslag på svar enligt bilaga. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 54, följande: 

Föreslå tekniska nämnden följande beslut: 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens svar på inkommen skrivelse 
och sänder det till Styrelsen för Hässleholms Företagsgrupp. 

Bilaga: svar på skrivelse 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen, Styrelsen för Hässleholms Företagsgrupp 

Tekniska nämnden 

Justering fl/' Utdraget bestyrkes 
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Vägport under järnväg vid Norra Kringelvägen - anteckningar och kommentarer 

Med tanke på att Hässleholms sjukhus planerade byggprojekt i anslutning till det gamla, som också 
innebär ny anslutning på Skytteliden/Linnegatan. 

Eventuell spå rutbyggnad mot Kristianstad som kan innebära att det blir två spår i denna riktning. 

Hässleholm vattens vattenskyddsområde i detta område, vilket gör att det kommer vara extra dyrt 
att säkerställa detta område. 

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

Dessa parametrar gör att Tekniska Förvaltningen vill avråda innan besked kommit i ovanstående 
frågor. 

Även i fråga om trafikflödet till och ifrån industriområdena så borde man köra utom 23:an för att inte 

komma med tung trafik förbi dagis och skolor, som blir fallet om man öppnar vägporten för tung 
trafik. 

Ekonomiska konsekvenser i häraden >50 miljoner kronor 

Trafikverket har tidigare utrett möjligheten att öka minsta höjden i tunneln och öka bredden men 

gjort bedömningen att tunneln är i acceptabelt skick för den trafik som färdas här och även kopplat 
till yttre omständigheter och vägnätet runtomkring. 

,IJI 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 31 

Trebackalånggatan - omgestaltning och 
toppbeläggning 
Dnr: TF 2020/72 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta föreslagna åtgärder - toppbeläggning på 
Trebackalånggatan, gång- och cykelväg längs halva sträckan som saknas idag samt 
en ny busshållplats med tillgänglighetsanpassning. 

Beskrivning av ärendet 

Trebackalånggatan saknar idag gång- och cykelbana längs halva sträckan och har 
brister gällande trafiksäkerhet. Ärendet har tidigare varit uppe för godkännande men 
sedan plockats bort ur objekt som skall byggas. Medfinansiering har sökts från 
trafikverket och beviljats vilket innebär en totalkostnad på 3,5 miljoner kronor där 
trafikverket står för hälften. Arbetet måste ske i år, 2020, för att pengar skall betalas 
ut från trafikverket. 

I Trebackalånggatans omgestaltning ingår 
GC-väg 
Upprustning av gångbana (motsatt sida mot GC-vägen) 
Två hållplatser 
En hastighetsanpassad passage 
Trygghets belysning vid passage 

Ärendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 56, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Anta föreslagna åtgärder - toppbeläggning på Trebackalånggatan, gång- och 
cykelväg längs halva sträckan som saknas idag samt en ny busshållplats med 
tillgänglighetsanpassning. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyri<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 32 

Brogatan - gång- och cykelbana längs sydöstra sidan 
Dnr: TF 2020/73 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

anta åtgärdsförslagen om flytt av staket samt anläggande av ny gång- och 
cykelbana på missad länk mellan befintligt nät på östra sidan av Brogatan 

avsätta 0,75 miljoner kronor, varav trafikverket står för lika mycket kopplat 
till sökt och beviljat medfinansiering för 2020 

Beskrivning av ärendet 

Brogatan utgör ett viktigt gång- och cykelstråk, mellan centralstationen/ centrala 
Hässleholm och bostadsområdena Kristinehem, E kedal, Ljungdala och Läreda samt 
pendlarparkeringen Tivolibacken då en passage över järnvägen, som annars utgör 
en barriär, finns lokaliserad intill gatan. Brogatan är en gammal industrigata och är 
därmed bred, vilket inbjuder till höga hastigheter. Att den saknar separerade 
möjligheter för oskyddade trafikanter att färdas på gör gatan trafikosäker. Genom 
att anlägga en gång- och cykelbana och smalna av körfälten på Brogatan förbättras 
trafikmiljön och trafiksäkerheten stärks. 
D et är inte bara ur pendlarperspektiv bodstad/pendlarparkering - centralstation 
som stråket är viktigt. D et finns skolor belägna på båda sidor om järnvägen och det 
är därmed av stor vikt att säkerställa en trygg skolväg. Trygga skolvägar bidrar till 
miinskad hämtning och lämning med bil då gång- och cykelalternativ blir mer 
attraktiva. Gång- och cykelfrämjande är ett led i processen att skapa ett hållbart 
transportsystem i kommunen. 
Sträckan utgör en sk missing-link, då befintlig gång- och cykelväg på 
Kvarnsmedsgatan abrupt avslutas i korsningen med Brogatan men som sedan 
fortsätter utmed Järnvägsgatan till både i riktning mot centralstationen och mot 
Hässsleholms tekniska skola. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Omgestaltningen innebär 

Gång- och cykelväg 
Gång- och cykelöverfart 
Topp beläggning 

Ekonomiska konsekvenser 

1,5 miljoner kronor 

Ärendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 5 7, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
Anta åtgärdsförslagen om flytta;- staket samt ny gång- och cykelbana på 
missad länk mellan befintligt nät på östra sidan av Brogatan 

Avsätta 0,75 miljoner kronor, varav trafikverket står för lika mycket kopplat till sökt 
och beviljat medfinansiering för 2020 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering tyJ Utdraget bestyrkes 
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SA1™ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 33 

Stobyvägen - gång- och cykelbana samt 
cirkulationsplats 
Dnr: TF 2020/74 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Anta föreslagna åtgärder om gång- och cykelbana mellan etapp 2 och ny 
cirkulationsplats i korsningen Stobyvägen/ Belevägen samt cirkulationsplats 

Avsätta 3,25 miljoner kronor från befintlig investeringsbudget till 
ovanstående. 

Beskrivning av ärendet 

Stobyvägen utgörs av en bred matargata med bristfållig hastighetsefterlevnad. 
Åtgärden syftar främst till att förbättra trafikmiljön och trafiksäkerheten för samtliga 
trafikanter, men med utgångspunkt i gående och cyklister. Ny gång- och cykelväg 
anläggs på södra sidan om Stobyvägen och ansluter till den gång- och cykelväg som 
anläggs i etapp 1, och 2 av omgestaltningen av Stobyvägen. Ny asfaltering ökar 
komforten för passagerare med kollektivtrafiken, samt tar bort spårbildning. 

Enligt bifogade skisser. Cirkulationsplats, hastighetssäkrad överfart, ny 
asfaltsbeläggning samt en gång- och cykelväg utmed södra sidan av Stobyvägen 
(fram till K.rossgatan, gång- och cykelväg fram till Belevägen, slut vid bussfickan) 
bidrar till ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet för gående och 
cyklister. 

Tekniska nämnden 

Justering ;J/J Utdraget bestyrkes 
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SA"tvnv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 58, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
1. Anta föreslagna åtgärder om gång- och cykelbana mellan etapp 2 och ny 

cirkulationsplats i korsningen Stobyvägen/Belevägen samt cirkulationsplats 

2. Avsätta 3,25 miljoner kronor från befintlig investeringsbudget till 
ovanstående. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering jl/ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 34 

Ny parkeringsautomat vid T4 
Dnr: TF 2020/75 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta förslag om ny parkeringsautomat på T4-området 

2. Avsätta 70 000 kronor ur befintlig investeringsbudget i omasfaltering för 
infarter Hässleholm 

Beskrivning av ärendet 

På gnmd av investering och skötsel av parkeringen på T4 föreslår tekniska 
förvaltningen en avgift på parkeringen. I dagsläget föreslås 4 kr/ timme liknande 
befintliga zoner i tätorten. Längre fram är rekommendationen att förvaltningen får i 
uppdrag att se över samtliga nivåer på parkeringszonerna i hela kommunen, då man 
i dagsläget inte når upp till faktiska kostnader och inte heller det marknadsmässiga 
läget. 

Ärendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 59, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta att 

1. Anta förslag om ny parkeringsautomat på T4-området 
3. Avsätta 70 000 kronor ur befintlig investeringsbudget i omasfaltering för 

infarter Hässleholm 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 35 

Motion - Bullerdämpande trafikåtgärder i Hässleholms 
kommun 
Dnr: TF 2020/128 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande svar på motionen 

1. Tekniska förvaltningen har lagt en provsträcka av bullerreducerande asfalt 
vilket visade att bullerreducerande asfalt i tätortsmiljö med relativt låga 
hastigheter inte skiljer sig från "vanlig" asfalt, både vad gäller slitage och 
buller. 

2. En utredning med empiriska resultat bedöms inte finnas utrymme hos 
tekniska förvaltningen m.ed dagens resurser, inte heller bör den göras i en 
kommun utan på en nationell nivå. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) i Hässleholm har inkommit med en motion gällande 
bullerdämpande trafikåtgärder i Hässleholm. Motionen behandlar huvudsakligen två 
punkter 

Att göra en utredning gällande alternativa asfaltsbeläggningar med 
bullerreducerande effekt med kostnader 

Att på särskild utvald provsträcka göra en provbeläggning för empiriska 
studier 

En provsträcka lades på Norra Kringelvägen mellan Belevägen och 
Ljungdalarondellen hösten 2016, vilken skulle användas för ökad kunskap och var 
ett pilotprojekt för ev fortsatt användning. 

I samarbete med Peab Asfalt har diskussioner därefter förts gällande 
bullerreducerande asfalt samt i linje med senaste forskning. Båda pekar på vikten av 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTitÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

att ha rätt hastighet i samband med den miljö som man lägger asfalten för högsta 
reducerande effekt. Peab Asfalt menar att bullerdämpande asfalt skall läggas på 
vägar där hastigheterna är högre än 70km/h. Bedömning gjordes i samband med 
detta att inte gå vidare med beräkningar över det faktiska bullret då det dels är 
kostnadskrävande att ta in konsulter som utför arbetet och att input från Peab samt 
Trafikverket uppfattades som tillräckligt. Höllviken, Vellinge kommun, har 
kontaktats ett antal gånger för kunskapsåterföring men ingen fakta har getts. 

Slitaget på vägen har bedömts som densamma som för vägar med icke 
bullerreducerande effekt, dvs "vanlig" asfalt. Efter snart fyra år bedöms slitaget följa 
det normala. 

Kostnader för bullerreducerande asfalt har varit 45 kr dyrare än "vanlig asfalt" per 
kvadratmeter. 

Att göra en utredning gällande alternativa asfaltsbeläggningar med 
bullerreducerande effekt med kostnader är oerhört omfattande och kräver stora 
mängder av data för att kunna säkerställa resultat. Detta bedöms inte rimligt att 
utföra av Hässleholms kommun ensam med dagens begränsade resurser. Tekniska 
förvaltningen rekommenderar dock att en sådan görs i mer omfattande skala, 
exempelvis av LTH eller annan institution med forskningsanläggning. Uppdraget av 
en sådan studie bör initieras av högre instans, som SKL eller en myndighet. 

Miljökonsekvenser 

Bullerreducerande asfalt bedöms inte ha några positiva miljöeffekter för tätorter 
med hastigheter under 70 km/ timme. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden per kvadratmeter ökar då man lägger bullerreducerande asfalt, från cirka 
200 kronor per .k-vadratmeter till 245 kronor per kvadratmeter. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 55, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen att lämna följande svar på motionen 

1. Tekniska förvaltningen har lagt en provsträcka av bullerreducerande asfalt 
vilket visade att bullerreducerande asfalt i tätortsmiljö med relativt låga 
hastigheter inte skiljer sig från "vanlig" asfalt, både vad gäller slitage och 
buller. 

3. E n utredning med empiriska resultat bedöms inte finnas utrymme hos 
tekniska förvaltningen med dagens resurser, inte heller bör den göras i en 
kommun utan på en nationell nivå. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering /JP Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 36 

Förvärv Brännmästaren 7 
Dnr: TF 2020/180 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla initiativärendet om att förvärva fastigheten 
Hässleholm Brännmästaren 7 

Reservationer 
Torsten Nilsson (M), Ernst Herslow (FV), T homas Haraldsson (L) reserverar sig 
mot beslutet. 

Yrkande 
Torsten Nilsson (M), Thomas Haraldsson (L), Ernst Herslow (FV), Roger Wirödal 
(KD) yrkar avslag till liggande förslag. 
Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Rickard Burman (S), Kristoffer Manno (C), Ulf 
Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ulf Berggren (S) yrkar tillägg enligt följande: 
Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utökade markprover ska genomföras 
ända ner till berggrunden och utvärdera resultat innan ett köp genomförs. 

Omröstning 0 <.h_ 
O rdförande ställer avslagsyrkandet.,mt,t bifallsyrkandet mot varandra och finner att 
liggande förslag avslås. 

Votering begärs. 

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

4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Thomas Haraldsson (L), Roger Wirödal (KD), E rnst H erslow 
(FV), Torsten N ilsson (M) 

Tekniska nämnden 

Justering 

(J,J 
/f/J Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Rickard 
Burman (S), Kristoffer Manno (C), Ken Andersson Breisch (SD), Jens Lindholm 
(SD) 

Ordförande finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Ordförande ställer sen liggande förslag mot liggande förslag med tilläggsyrkande 
mot varandra och finner liggande förslag med tilläggsyrkande bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

I tekniska nämndens sammanträde den 27 februari 2020 inkom Socialdemokraterna 
med ett initiativärende om att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett 
ärende om att förvärva fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7. Förslaget innebär 
att tekniska förvaltningen ska skriva fram ett ärende som innehåller ett färdigt 
förslag till köpehandling avseende förvärv av fastigheten Hässleholm 
Brännmästaren 7. Då skrivelsen i det inlämnade initiativärendet från 
Socialdemokraterna kan tolkas som att fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 ska 
förvärvas till vilket pris som helst föreslår tekniska fönraltningen att ärendet ska 
avslås. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tekniska fönraltningen har idag ingen budget för ett eventuellt förvärv av denna 
fastighet. Ett eventuellt förvärv behöver därmed finansieras för att kunna 
genomföras. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-26, § 73, följande: 
Att föreslå tekniska nämnden att bifalla initiativärendet om att förvärva fastigheten 
Hässleholm Brännmästaren 7 

Sänt till: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 37 

Försäljning av Vanneberga Skola 
Dnr: TF 2020/112 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av del av fastigheten 
Hässleholm Vanneberga 1 :26 (V anneberga skola). 

2. uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna köpeavtalet. 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter, Socialdemokraternas ledamöter, Kristoffer Manna 
(C) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar protokollsanteckning enligt bilaga. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

2019 avslutades skolverksamheter i Vanneberga skola. Sedan dess har ingen 
verksamhet bedrivits i byggnaderna. Ingen kommunal verksamhet har meddelat att 
de har behov av lokalerna. Med anledning av detta har tekniska förvaltningen drivit 
en försäljningsprocess av byggnaderna. För att underlätta processen har en mäklare 
anlitats. Med hjälp av mäklaren har en villig köpare hittats. Med denne har köpeavtal 
upprättats. Köparen har undertecknat köpeavtalet. Försäljningen sker till den 
budgivare som erbjuder högsta budet. Högsta budet blev 2 100 000 kr, vilket även 
blir köpeskillingen. Utgångspriset var 800 000 kr. 

Tekniska nämnden 

Justering (J( ;f/J Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Försäljningen genomförs genom att ca 7 650 kvm mark av fastigheten Hässleholm 
Vanneberga 1 :26 styckas av och säljs till köparen. I försäljningen ingår de byggnader 
som är belägna på avstyckningslotten (skolbyggnaderna och mindre 
komplementbyggnader). Avstyckningen bekostas av kommunen (ca 30 000 kr). 
Köparen betalar 2 100 000 kr för avstyckningslotten. I bilaga 2 syns gränserna i den 
framtida fastigheten som avstyckas och säljs. 

Idag finns ingen detaljplan i området. Gällande bygglov tillåter skolverksamhet. Om 
köparen vill ändra användning på fastigheten behöver nytt bygglov sökas och 
prövas. Detta blir nödvändigt om köparen exempelvis vill bygga om byggnaderna 
för bostäder eller kontor. 

Byggnaderna är i sämre skick och kräver omfattande renoveringar. Driftkostnaden 
vid användning är ca 330 000 kr årligen. Ytterligare driftkostnadsbesparing 
(ospecificerad) uppnås genom att inte behöva sköta skolgården. Försäljningen 
innebär en driftkostnadsbesparing för kommunen genom att byggnaderna inte 
kommer ingå i kommunens förvaltning efter en försäljning. 

Möjliga alternativ till en direkt försäljning av fastigheten är att upprätta en ny 
detaljplan för området. Detta innebär att försäljningen kommer ta ytterligare 2-3 år 
att genomföra (med hänsyn till tillgängliga resurser vid planavdelningen). Detta 
alternativ väntas inte innebära en större intäkt relativt till kostnaderna (2-3 år av 
driftkostnader, detaljplanekostnader och andra eventuella åtaganden som en 
detaljplan kan innebära). Dock kan kommunen på ett bättre sätt kontrollera 
framtida användning av fastigheten. 

Nollalternativet är att inte sälja fastigheten, renovera byggnaderna och bedriva 
kommunal verksamhet i byggnaderna. Då kommunen inte har några planer på att 
bedriva någon verksamhet i byggnaderna och en ny detaljplan väntas ta åtminstone 
2-3 år föreslås försäljningen godkännas och slutföras. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Verksamheten har flyttat ut. Ingen verksamhet bedrivs längre i byggnaderna. Ingen 
kommunal förvaltning har meddelat att de har behov av byggnaden. 

Barnperspektivet 

En försäljning har ingen påverkan på eventuella barn som undervisas i skolan då det 
idag inte bedrivs någon skolverksamhet i byggnaderna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

24 (31) 



,,. ,,. ,,. 'O' " 

~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Miljökonsekvenser 

Ingen direkt påverkan på miljön med hänsyn till försäljningen. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt då ingen verksamhet bedrivs. 

Ekonomiska konsekvenser 

Vid en försäljning erhåller kommunen en köpeskilling om 2 100 000 kr. Kommunen 
betalar för avstyckningen 30 000- 50 000 kr. Vidare ska kommunen betala 
mäklararvode om 49 000 kr. 

När försäljningen är gjord, minskar driftkostnaden för kommunen. N är verksamhet 
bedrivs i byggnaderna är driftkostnaden ca 330 000 kr för el, uppvärmning och va. 
Utöver detta görs besparingar för driftkostnader avseende skötsel av utemiljöer och 
byggnaderna. Denna är inte specificerad. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-26, § 75, följande: 

2. Att föreslå tekniska nämnden att besluta om att godkänna upprättat 
köpeavtal avseende försäljning av del av fastigheten Hässleholm 
Vanneberga 1:26 (Vanneberga skola). 

3. Att föreslå tekniska nämnden att uppdra åt tekniska nämndens ordförande 
att underteckna köpeavtalet. 

4. Att föreslå tekniska nämnden att uppdra åt avdelningschef inom mark- och 
exploatering att underteckna köpebrev och övriga erforderliga handlingar 
som krävs för att slutföra försäljningen. 

Sänt till: tekniska förvaltningen, köparen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Protokol Isa nteckni ng 

Tekniska nämnden 2020-03-26 

Ärende 15 "Försäljning av Vanneberga skola" 

Sverigedemokraterna har hela tiden varit negativa till en nedläggning av Vanneberga skola. 

Vi hade gärna sett att Vanneberga skola blivit en jourskola eller resursskola istället för att gå 

till försäljning. Men då processen redan gått så långt så är det varken rimligt eller ansvarsfullt 
att i detta läge avbryta försäljningen. 

Sverigedemokraterna väljer därför att inte delta i beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 38 

Hyresavtal för Taekwondoklubben 
Dnr: TF 2020/199 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att man, i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen 
tecknar ett nytt hyresavtal med föreningen Taekwondoklubben i Hässleholm som 
gäller till 2021-07-01. 

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

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens ordförande har inkommit med ett förslag till tekniska 
förvaltningen enligt följande: 

Taekwondoklubben i Hässleholm har blivit uppsagd från sin lokal med 
motiveringen att fastigheten ska säljas. Nu har det visat sig att försäljningen blir 
försenad. 

]\fat förslag är att man, i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen tecknar ett 
nytt hyresavtal med föreningen som gäller till 2021-07-01. Detta ger alla inblandade 
tid att ta fram ett nytt förslag på lokalisering av Taekwondoklubben. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-26, § 80, följande: 

Att föreslår tekniska nämnden besluta att man, i samråd med Kultur- och 
fritidsförvaltningen tecknar ett nytt hyresavtal med föreningen Taekwondoklubben 
i Hässleholm som gäller till 2021 -07-01. 

Sänt till: Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 39 

Tillfälligt anstånd med hyror och avgifter 
Dnr: TF 2020/200 

Beslut 

Att med hänsyn till det mycket ansträngda läget för våra restauranger och andra 
näringsidkare i branschen besluta tekniska nämnden följande: 

1. Uteserveringar är tillåtna hela året, och någon avgift ska inte tas ut 
för tiden 1 april till 30 september. 

2. Har avgift betalats in ska den återbetalas. 

3. Anstånd med hyror för olika verksamheter skall beviljas tills vidare. 

Yrkande 
Samtliga ledamöter i tekniska nämnden yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens ordförande har inkommit med ett förslag till tekniska 
förvaltningen enligt följande: 

Med hänsyn till det mycket ansträngda läget för våra restauranger och andra 
näringsidkare i branschen lägger jag följande ordförandeförslag. 

-Uteserveringar är tillåtna hela året, och någon avgift ska inte tas ut 
för tiden 1 april till 30 september. 

-Har avgift betalats in ska den återbetalas. 

- Anstånd med hyror för olika verksamheter skall beviljas tills vidare. 

Tekniska nämnden 

Justering j/1' Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-26, § 81, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden att med hänsyn till det mycket ansträngda läget för 
våra restauranger och andra näringsidkare i branschen besluta följande: 

2. Uteserveringar är tillåtna hela året, och någon avgift ska inte tas ut 
för tiden 1 april till 30 september. 

3. Har avgift betalats in ska den återbetalas. 

4. Anstånd med hyror för olika verksamheter skall beviljas tills vidare. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering ;JI' Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§40 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2020/152-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll 2019 
Oktober 
November 
December 

TF 2020/153-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll 2020 
Januari 
Februari 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM1vlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 41 

Ovriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

DOM från Förvaltningsrätten i Malmö gällande bostadsanpassningsbidrag TF 
2018 / 1720 - Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Protokollsutdrag från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, 
Kommunfullmäktige: 

Dur: KLF 2019 / 117 - Svar på revisionsrapport granskning av 
Lokalförsörjningsprocessen 
Dnr: M-2019-893 - Vannaröd 3:42 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-895 - Vannaröd 3:42 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-885 - Badhuset 1 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-880 - Färgaren 8 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-889 - Hallen 16 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-891 - Hässleholm 88: 10 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-882 - Hästveda 14:91 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-883 - Hästveda 71:1 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-877 - Högalid 9 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-881 - Läreda 436:21 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-878 - Läreda 436:21 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-892 - Vannaröd 3:78 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-894 - Vannaröd 9:1 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2019-2765 - Lyckåsa 9 Köldmedierapport avseende 2018 
Dnr: M-2020-721 - Lyckåsa 9 Miljösanktionsavgift - Köldmedier Möjlighet att 
lämna synpunkter 

Tekniska nämnden 

Justering j)P Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Initiativärende från SD gällande idrottshallen på Kyrkskolan (bilaga) där Ulf 
Berggren (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Tekniska nämnden beslutar att 
avgöra ärendet idag och enig nämnd yrkar bifall till initiativärendet. 

Beslut 
Att ge förvaltningschefen för tekniska förvaltningen i uppdrag att förlänga 
hyresavtalet till halvårsskiftet 2021 för ovan nämnd lokal med Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Bilaga: Initiativärende SD 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Initiativärende 

Gällande "Idrottshallen på kyrkskolan " 

Tekniska nämnden 

2020-03-26 

Då förslag till ny detaljplan för området "kyrkskolan" i Hässleholm inte vunnit laga kraft och vi 
misstänker att den kommer överklagas, känns det osannolikt att Hässlehem kommer förvärva denna 
fastigheten under 2020. En försäljning som denna kan ta 4 till 6 månader att genomföra i 

kommunen, vilket är ytterligare ett argument för att det ej är någon brådska med att säga upp 
lokalen. 

Det finns alltså ingen anledning att taekwondoföreningen måste lämna lokalen redan till 

halvårsskiftet 2020. 

Under dessa förutsättningar känns det mer rimligt att de lämnar lokalen halvårsskiftet 2021. 

Detta gör att ansvarig nämnd får ytterligare tid på sig att finna en lämplig lokal till föreningen samt 

att föreningen får god tid på sig att förbereda sig och sina medlemmar för flytt. 

Sverigedemokraterna yrkar därför 

Att ge förvaltningschefen för tekniska förvaltningen i uppdrag att förlänga hyresavtalet till 
halvårsskiftet 2021 för ovan nämnd lokal med Kultur- och fritidsnämnden. 

Ulf Berggren (SO) 
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