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Intern kontrollplan 2023 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden följande beslut: 

Godkänna intern kontrollplan för tekniska förvaltningen 2023 

 

Beskrivning av ärendet 

En 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 inköp och avtalsföljsamhet, hyresavtal, 
diarieföring och dokumenthantering, energiuppföljning samt delegationsbeslut. 
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”. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt  

Barnperspektivet  

Ej aktuellt  

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt  

Facklig samverkan 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt  

 

Bilagor 

Intern kontrollplan 2023 

Risk- och väsentlighetsanalys 2023 

 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Tobias Oscarsson                                                          Mats Svensson 

  



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 7 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2023-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   
 

Intern kontrollplan 2023 
Dnr: TF 2022/808 

Beslut 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden följande beslut: 
 

- Godkänna intern kontrollplan för tekniska förvaltningen 2023 

 

Omröstning 
Ärendets handläggare informerar arbetsutskottet om en felskrivning i bilagan Risk- 
och väsentlighetsanalys. Antal totala poäng i ”Arbetsmoment Delegationsbeslut” 
ska ändras från 12 till 9 poäng. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar enligt liggande förslag med den 
ändringen.  

Beskrivning av ärendet  
 

En 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 inköp och avtalsföljsamhet, hyresavtal, 
diarieföring och dokumenthantering, energiuppföljning samt delegationsbeslut. 
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”. 

_____________________ 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, ekonomikontoret 
 



ÅR: 2023 Intern kontrollplan Tekniska nämnden

Rutin/policy/system Kontrollmoment Metod 1 Frekvens Ansvar Rapportering Risk Väsentlighet

vilka regler, policys osv ligger till grund för granskningen? vad ska granskas?
hur kommer 
granskningen att 
göras?

hur ofta 
kommer 
granskningen 
att göras?

vem är ansvarig 
för att 
granskningen blir 
gjord?

vem ska utförd 
granskning 
rapporteras till?

hur stor är 
risken att fel 
ska uppstå?

hur blir 
konsekvensen 
om fel uppstår?

Inköp och avtalsföljsamhet Riktlinjer för inköp, LOU Att inköp följer riktlinjer och LOU. Kontroll att dokumentation av inköp över 100 000 kr görs. 
Uppföljning av direktinköp över 700 000 kr till en leverantör.

Stickprov på 
gjorda inköp

en gång om 
året

Förvaltningsch
ef

Förvaltnings-
chef 3 3

Hyresavtal Hyresavtal Kontroll av hyresavtal och att utbetalningar följer vad som avtalats Stickprov av 
hyresavtal

en gång om 
året

Avdelningschef 
Fastighet

Förvaltnings-
chef 3 3

Diarieföring och dokumenthantering Offentlighetsprincipen samt förvaltningens 
dokumenthanteringsplan.

Att alla inkomna eller upprättade handlingar blir diarieförda eller systematiskt förvarade i enlighet 
med gällande regler och förvaltningens dokumenthanteringsplan. 

Regelbundna 
stickprov av 

diarielistor samt 
statistik ur 
dokument-
hanterings-

systemet 360.

en gång om 
året

Respektive 
avdelningschef.

Förvaltnings-
chef 3 3

Energiförbrukning Energiuppföljning, hushållning av resurser (miljö, 
ekonomi)

Kontroll av energiförbrukning i förhållande till planerad förbrukning. Kontroll av hantering vid fall 
då avvikelse är +5%

Stickprov av 
energiförbruknin
g i förhållande till 

planerad 
förbrukning.

en gång om 
året

Avdelningschef 
gata/fastighet

Förvaltnings-
chef 3 3

Kontrollområde

Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete: ( När mallen används till den interna kontrollplanen dölj rad 2-12, kolumn Metod 2, kolumn Resultat/avvikelser och kolumn Åtgärder och tidplan. När mallen används till granskningsrapporten ska denna ruta användas (rad 2-12), ändra rubriken till 



Delegationsbeslut Förvaltningens reglemente och vidaredelegering Kontroll av att besluts fattas vid rätt instans och av behörig beslutsfattare

Kontroll av att 
det finns aktuell 
vidaredelegation 

som följer 
reglemente samt 

kontroll av att 
beslut fattats vid 

rätt instans 
genom stickprov. 

en gång om 
året

Förvaltningsch
ef

Förvaltnings-
chef 3 3



   

Risk- och väsentlighetsanalys 2023 
 
Förvaltning: Tekniska förvaltningen 
 
 
En 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. En motivering ska finnas med i 
analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in alternativt inte lyfts in i den interna 
kontrollplanen. Denna mall och nedanstående matris för risk- och väsentlighetsanalys ska 
användas. Om ett arbetsmoment får 9 poäng eller mer enligt matrisen nedan och inte tas med i 
den interna kontrollplanen ska detta motiveras. Risk- och väsentlighetsanalysen ska lämnas 
till ekonomiavdelningen samtidigt som den interna kontrollplanen lämnas in. 
 
 
Matris för risk- och väsentlighetanalys 
 

 
 
Konsekvensen om ett fel uppstår är: 
1 – Försumbar  är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 
2 – Lindrig  uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 
3 – Kännbar  uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 
4 – Allvarlig  är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. 
 
 
Sannolikheten att ett fel ska uppstå är: 
1 – Osannolik  risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå. 
2 – Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå. 
3 – Möjlig  det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå. 
4 – Sannolik  det är mycket troligt att fel ska uppstå. 
 
 
De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten enligt ovan beskriver utgångsläget för en 
specifik rutin. 
 
1-3: Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna. 
4-8: Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part 

(exempelvis försäkringslösning.) 
9-12: Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan. Eventuellt behöver 

nya regelverk och/eller utbildning av personalen. Vi reducerar riskerna. 
13-16: Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna. 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvens 
 

     

4 – Allvarlig 4 8 12 16  
3 - Kännbar 3 6 9 12  
2 - Lindrig 2 4 6 8  
1 - Försumbar 1 2 3 4  
 1 – Osannolik 2 – Mindre 

sannolik 
3 - Möjlig 4 - Sannolik  



   

Arbetsmoment Inköp och avtalsföljsamhet 
Kontroll av att förvaltningen följer beslutade inköpsrutiner.  
 
Risk: 3 Möjlig 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 9 poäng 
 
 
Motivering:  
Tekniska förvaltningens samlade inköp under ett år är omfattande, såväl till antal som till 
inköpsbelopp. För att underlätta inköp och för att erhålla konkurrenskraftiga villkor används 
löpande ramavtal för de inköpskategorier som är återkommande och som omsätter större 
belopp. Köp från annan part än avtalad kan leda till skadeståndsanspråk för utebliven vinst 
om köpet saknar giltig grund. Sedan en tid tillbaka saknar förvaltningen egen 
upphandlingskompetens. Istället hanteras detta av en extern upphandlad konsult. Avsaknaden 
av intern kompetens kan ökat risken med löpande ramavtal.  Momentet lyfts därför in i 
kontrollplanen.  
 
Metod:  Stickprov av gjorda inköp 
 
 
Arbetsmoment Ekonomiuppföljning 
Kontroll av att förvaltningen har en god kostnadskontroll och budgetföljsamhet. 
 
Risk: 3 Möjlig 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 9 poäng 
 
 
Motivering:  
Genom en regelbunden ekonomisk uppföljning bevakas att tilldelad budget hålls. Med hjälp 
av ekonomer får verksamhetsansvariga stöd samt underlag för att kunna ta rätt 
verksamhetsmässiga beslut och planera verksamheten på ett effektivt sätt. Ekonomisk 
uppföljning inklusive årsprognos sker varje månad. Förvaltningen har under en längre period 
förra året varit utan ekonomer. Samtidigt har införandet av ett nytt ekonomisystem försvårat 
uppföljning. Eftersom ekonomiuppföljning ska redovisas fem gånger om året till 
kommunstyrelsen hanteras kontrollen i denna återredovisning. Momentet lyfts därför inte in i 
kontrollplanen.   
 
 
Arbetsmoment Underhållsplaner fastighet 
Kontroll och inventering av underhållsplaner för kommunens fastigheter. 
 
Risk: 3 Möjlig 
Väsentlighet: 2 Lindrig 
Totalt: 6 poäng 
 
 
Motivering:  



   

För att värdebevara kommunens fastigheter enligt kommunallagen och för att ha en god 
kostnadskontroll görs en inventering av fastighetsbeståndet. Upprättande av långsiktiga 
underhållsplaner för de operativa fastigheterna krävs för att kunna prioritera 
underhållsåtgärderna på ett optimalt sätt. I dagsläget finns långsiktiga underhållsplaner på i 
princip alla operativa fastigheter så risken har minskat väsentligt. Uppföljning sker löpande så 
momentet lyfts därför inte in i kontrollplanen.  
 
 
Arbetsmoment Effektivt lokalnyttjande 
Kontroll av att förvaltningen arbetar för att minska antalet kvadratmeter förhyrda lokalytor. 
 
Risk: 3 Möjlig 
Väsentlighet: 2 Lindrig 
Totalt: 6 poäng 
 
 
Motivering: 
Sedan årsskiftet har tekniska förvaltningen övergripande samordningsansvar för kommunens 
samlade lokalförsörjning. Respektive förvaltning ansvarar för att framföra långsiktiga och 
robusta lokalbehovsplaner. Tekniska förvaltningens roll är att driva och samordna arbetet med 
att tillskapa ett effektivt lokalanvändande, så att det finns lokaler i rätt omfattning och i rätt 
tid. Idag pågår revidering av beslutade riktlinjer för lokalförsörjnings, dessutom har 
lokalrevisioner genomförts för flertalet lokaltyper. Kontrollmomentet lyfts därför inte in i den 
interna kontrollplanen. 
 
 
Arbetsmoment Investeringsprojekt 
Kontroll och uppföljning av förvaltningens investeringsbudget och projekttider.  
 
Risk: 2 Mindre sannolik 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 6 poäng 
 
 
Motivering:  
Genom god erfarenhet från tidigare projekt ökar sannolikheten att redan i utredningsskedena 
kunna bedöma såväl projektkostnader som projekttider. Förvaltningen har en god 
upphandlingskompetens och för att kvalitetssäkra processen används det centrala 
upphandlingssystemet, Kommers. Yttre faktorer som påverkar prognossäkerheten av 
investeringsprojekt kan vara politiska beslut samt olika myndighetskrav. Projekten följs  
nogsamt upp varje månad och momentet lyfts därför inte in i kontrollplanen.   
 
 
Arbetsmoment Hyresavtal 
Kontroll och identifiering av förvaltningens specialistfunktioner. 
 
Risk: 3 Möjligt 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 9 poäng 
 



   

 
Motivering:  
Förvaltningen hyr såväl in som ut, ett antal fastigheter för de kommunala verksamheterna. 
Hyresavtal skiljer sig åt beroende på olika förutsättningar. Eftersom det existerar olika avtal är 
det viktigt att löpande kontrollera att avtalen följs. Ibland kan mediaförbrukning ingå ibland 
inte. Ibland ingår löpande underhåll ibland inte. Felaktiga utbetalningar jämfört med vad som 
avtalats kan vara betydande. Momentet tas med i kontrollplanen. 
 
Metod:  Kontroll av hyresavtal och att utbetalningar följer vad som avtalats, stickprov 
 
 
Arbetsmoment Diarieföring och dokumenthantering 
Kontroll av rutiner för intern dokumenthantering och att inkomna, upprättade handlingar 
dokumenteras och förvaras på rätt sätt. 
 
Risk: 3 Möjlig 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 9 poäng 
 
 
Motivering:  
Varje förvaltning ansvarar för att alla inkomna och upprättade handlingar blir diarieförda eller 
systematiskt förvarade i enlighet med Offentlighetsprincipen och enligt förvaltningens 
dokumenthanteringsplan. Riskerna med arbetsmomentet är att inkomna och upprättade 
handlingar inte registreras på rätt sätt och i rätt tid. Allmänhetens rätt att ta del av dessa 
handlingar försvåras eftersom de inte hittas i diariet och det leder även till att förvaltningens 
verksamhet blir mindre effektiv. Momentet lyfts in i den interna kontrollplanen. 
 
Metod:  Stickprov av inkomna handlingar. 
 
 
Arbetsmoment av minskad energianvändning 
Mätning av kommunens fastigheters energianvändning i syfte att minska antalet kWh/kvm 
jämfört med föregående period. 
 
Risk: 3 Sannolik 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 9 poäng 
 
 
Motivering:  
Kostnaden för energi har ökat markant under föregående år och utgör en stor andel av en 
fastighets driftskostnad. Att följa upp förbrukning för att undvika oönskade energikostnader är 
därför av väsentligt vikt. Förvaltningen har idag ett digitaliserat energiuppföljningssystem. 
Dessutom har förvaltningen inloggning för realtidsförbrukning via elleverantörens databas. 
Därutöver finns utvecklat styr- och reglersystem som larmar vid fel. Likväl existerar risk att 
kontroll missas vilket kan bli kostsamt. Av den anledningen blir uppföljning av 
energianvändning ett kontrollmoment som lyfts in i den interna kontrollplanen. 
 
Metod: Stickprov av energiförbrukning i förhållande till planerad förbrukning. 



   

Arbetsmoment IT-system 
Kontroll av förvaltningens IT-system. 
 
Risk: 2 Mindre sannolikhet 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 6 poäng 
 
 
Motivering:  
Förvaltningen har ett antal olika IT-system som stöd i arbetet. Avbrott i systemen eller 
missade uppdateringar kan medföra driftavbrott eller information försvinner/missas. Under 
förra året har tjänst som systemförvaltare tillförts förvaltningen med syfte att skapa bättre 
kontroll över befintliga system samt att skapa ett fördjupat samarbete med kommunens 
centrala IT-funktion. Momentet lyfts därför inte in i kontrollplanen. 
 
 
Arbetsmoment Krisberedskap 
Kontroll av förvaltningens krisberedskap. 
 
Risk: 3 Möjlig 
Väsentlighet: 4 Allvarlig 
Totalt: 12 poäng 
 
 
Motivering:  
Förvaltningen ansvarar för flera områden som är betydelsefulla i händelse av en krissituation. 
Det kan också uppstå krissituationer inom organisationen. Om en kris inträffar behöver 
vetskap om detta finnas ute i organisationen. Vad är en krissituation, vem ska kontaktas och 
hur leds arbetet? Detta är frågor som medarbetare behöver känna till. Information om 
förvaltningens krisberedskap och krisorganisation behöver nå ut till medarbetarna. Denna 
fråga hanteras emellertid inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket omgärdas av separat 
kontrollplan. Av den anledningen lyfts momentet inte in i denna kontrollplan. 
 
 
Arbetsmoment Delegationsbeslut 
Kontroll av att besluts fattas vid rätt instans och av behörig beslutsfattare. 
 
Risk: 3 Möjlig 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 9 poäng 
 
 
Motivering:  
Förvaltningen har påverkats av olika omorganisationer där ansvar tillkommit eller flyttats. För 
att beslut ska vara korrekt krävs att rätt instans fattar beslut. Ett otydligt reglemente kan leda 
till att beslut fattas på högre nivå än nödvändig, eller än värre, att beslut fattas av obehörig. 
Momentet lyfts därför in i kontrollplanen. 
 
Metod:  Kontroll av att det finns aktuell vidaredelegation som följer reglemente. 
 Kontroll av att beslut fattats vid rätt instans genom stickprov.  



   

Arbetsmoment Utbetalning bidrag 
Kontroll av utbetalningar för bidrag. 
 
Risk: 2 Mindre sannolikhet 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 6 poäng 
 
 
Motivering:  
Förvaltningen handlägger och administrerar ett antal olika bidrag, så som bidrag för enskilda 
vägar, bostadsanpassningsbidrag och bidrag för vattenvård. Hanteringen ska följa lagstiftning 
och internt beslutade riktlinjer. Under fjolåret genomlystes hanteringen av bidrag för enskilda 
vägar där en rutin för formalia togs fram. Dessutom kontrollerades längdmått och areor mot 
kommunens GIS och kartsystem. För bostadsanpassningsbidrag finns utarbetade rutiner. Med 
anledning av detta tas momentet inte in i kontrollplanen.  
 
 
Arbetsmoment Arbetsmiljö 
Kontroll att verksamheten följer upp och gör riskbedömningar av arbetsmoment. 
 
Risk: 3 Möjlig 
Väsentlighet: 3 Kännbar 
Totalt: 9 poäng 
 
 
Motivering:  
Förvaltningen utför flera olika arbetsmoment som kan vara farlig för medarbetaren och för 
extern part. Varje år genomförs arbetsmiljörond på arbetsplatsen i syfte att uppmärksamma 
risker i arbetsmiljön. Under året genomförs också löpande riskbedömningar för nya och 
förändrade arbetsmoment etc. Varje år görs dessutom en genomgång av den systematisk 
arbetsmiljö, vilket redovisas till nämnden och personalavdelningen. Eftersom uppföljning och 
kontroll av arbetsmiljön hanteras i separat uppföljning tas momentet inte upp i kontrollplanen. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2023-01-12 TF 2023/30 

Handläggare 
Förvaltningschef Mats Svensson 
Tekniska förvaltningen 

mats.svensson@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax: 
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Återkallande av uppdrag gällande ombyggnad på 
Lyckåsa 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunstyrelsen följande beslut: 

- Uppdraget gällande ombyggnad av Lyckåsa återkallas.

Beskrivning av ärendet 

I omsorgsnämndens lokalbehovsplan 2021 framkom ett behov av ombyggnad av 
Lyckåsa i Bjärnum och i kommunstyrelsen 2021-12-15 § 226 Dnr: KLF 2020/219 i 
Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 2022 – 2026 togs det beslut om att 
så skulle ske, och Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att beställa detta uppdrag av 
fastighetsägaren Hässlehem omgående. Hässlehem har därefter projekterat fram ett 
förfrågningsunderlag.  
Det har nu framkommit att den beräknade prisbilden kommer att bli betydlig dyrare 
än tidigare beräknat samt att lokalerna inte blir optimala för den verksamhet som 
skall inrymmas där då det ursprungligen är byggt som en 
beredskapssjukhusavdelning, detta medför att det kommer att bli dyrare i drift.  
Så Tekniska förvaltningen föreslår därefter att uppdraget återkallas och att 
omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen ges i uppdrag att titta 
på andra alternativ. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt i ärendet. 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt i ärendet. 

Hässleholms 
kommun 
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Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt i ärendet. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 

 

Bilagor 

- 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Mats Svensson 

Förvaltningschef  
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§ 10   
 

Återkallande av uppdrag gällande ombyggnad på Lyckåsa 
Dnr: TF 2023/30 

Beslut 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 

- Uppdraget gällande ombyggnad av Lyckåsa återkallas. 

 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ledamöter från Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

I omsorgsnämndens lokalbehovsplan 2021 framkom ett behov av ombyggnad av 
Lyckåsa i Bjärnum och i kommunstyrelsen 2021-12-15 § 226 Dnr: KLF 2020/219 i 
Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 2022 – 2026 togs det beslut om att 
så skulle ske, och tekniska förvaltningen fick i uppdrag att beställa detta uppdrag av 
fastighetsägaren Hässlehem omgående. Hässlehem har därefter projekterat fram ett 
förfrågningsunderlag.  
Det har nu framkommit att den beräknade prisbilden kommer att bli betydlig dyrare 
än tidigare beräknat samt att lokalerna inte blir optimala för den verksamhet som 
skall inrymmas där då det ursprungligen är byggt som en 
beredskapssjukhusavdelning, detta medför att det kommer att bli dyrare i drift.  
Så tekniska förvaltningen föreslår därefter att uppdraget återkallas och att 
omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen ges i uppdrag att titta 
på andra alternativ. 
 

_____________________ 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 
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Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 
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Åtgärdsförslag Finjasjöns arbetsgrupp 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta att: 

1. Finjasjögruppens uppdrag, enligt Tekniska utskottets beslut 2013-10-16 §73,
är slutfört genom att gruppen nu överlämnat en åtgärdslista med både kort- 
och långsiktiga åtgärdsförslag. I väntan på ett politiskt ställningstagande
kring åtgärdsförslagen föreslås befintlig grupp fortsätta sammanträda men
att mer fungera som ett rent diskussions-/informationsforum. Utöver fokus
Finjasjön föreslås även kommunens övriga sjöar och vattendrag inkluderas i
detta forum.

2. Dra tillbaka Tekniska nämndens beslut § 66 från 2017-08-28, om förslag till
lösningar, med anledning av att budget och resurser för återstående åtgärder
saknas i beslutet.

Sammanfattning 

Finjasjöns arbetsgrupp vilken tillsattes 2013 med uppdrag att ”upprätta förslag till både 
kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i Finjasjön” 
lämnar härmed över åtgärdsförslag enligt beslutat uppdrag. Gruppen anser därmed 
att uppdraget är slutfört, och att nästa steg i arbetet med att förbättra 
vattenkvaliteten i Finjasjön bäst görs genom att arbeta vidare enligt åtgärdslistan. 
För att kunna göra detta behöver ekonomiska medel tillskjutas vad gäller åtgärder, 
personella resurser, och vidare undersökningar.  

Beslutspunkterna i det här ärendet avser endast finjasjögruppens uppdrag och 
återkallande av tidigare beslut samt överlämnande av gruppens förslag på både kort- 
och långsiktiga åtgärder. Ställningstagande till föreslagna åtgärdspunkter hänskjuts 
till kommande budgetprocess. 

Hässleholms 
kommun 
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Gruppens rekommendation är att man först fokuserar på arbetet med ett s.k. 
uppströmsarbete för att minska tillförsel av näringsämnen till sjön innan man går 
vidare med en eventuell behandling av bottensedimenten. I det här arbetet behöver 
även HIBAB och HMAB involveras. 

Finjasjön uppfyller inte God Ekologisk status enligt vattenmyndighetens 
miljökvalitetsnormerna, i dagsläget är sjön klassad som Otillfredsställande status. 
Om kommunens sjöar inte uppnår god ekologisk status till 2033 skulle detta kunna 
medföra att länsstyrelsen sätter begränsningar i kommunens fysiska planering 
framöver. 

Något som är viktigt för det fortsatta arbetet är att politiskt sätta en realistisk 
målbild för Finjasjön. En målbild behövs för att ge en riktning att ta sikte på i 
åtgärdsarbetet, men även för att visa medborgarna kommunens viljeinriktning 
gällande Finjasjöns framtid. 

 
Beskrivning av ärendet 

Kort historik kring bildandet av Finjasjöns arbetsgrupp 
Efter oroväckande signaler kring Finjasjöns mående 2008, sammankallade tekniska 
nämndens ordförande ett antal ledande personer inom kommunen till möte 2009 
för att diskutera ”Finjasjön och dess framtid”. Mötet mynnade ut i att en 
arbetsgrupp bildades som fick namnet Finjasjöns arbetsgrupp. Det beslutades att 
gruppens målsättning skulle vara att: ”upprätta förslag till både kort- och 
långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i 
Finjasjön” Gruppen skulle bestå av 8 ledamöter med representanter från Tekniska 
kontoret, Miljökontoret, Hässleholms vatten, fiskevårdsområdet, 
fiskevårdsföreningen och tekniska utskottet. Där Tekniska kontoret skulle vara 
sammankallande. Gruppen gavs inga ekonomiska medel utan skulle endast vara 
rådgivande.  

I samband med beviljandet av LEADER- och LOVA-bidrag för att genomföra 
reduktionsfiske, under åren 2012-2013, ersattes Finjasjögruppen tillfälligt av en 
styrgrupp. Efter att dessa bidragsprojekt slutförts beslutade Tekniska utskottet att 
återupprätta Finjasjöns arbetsgrupp med samma uppdrag och förutsättningar som 
tidigare.  

Gruppen har genom åren lämnat en del förslag men har till mångt och mycket mest 
fungerat som ett diskussionsforum då gruppen inte har haft något beslutande eller 
ekonomiskt mandat att genomföra åtgärder. Genom årens lopp har det dock gjorts 
en del olika åtgärder för att förbättra sjöns vattenkvalité, det som hittills gett bäst 
resultat är reduktionsfisket av vitfisk. Reduktionsfiskets effekt på sjön är något som, 
alla experter är överens om och data visar, måste fortgå för att lyckas bibehålla sjöns 
status som den har idag. Reduktionsfisket är något som fortfarande utförs årligen i 
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sjön inom tekniska förvaltningens befintliga budget för strand- och 
vattenvårdsverksamheten. 

Åtgärdsförslag med fokus Finjasjön 
Åtgärdslistan som ligger med som bilaga 1 innehåller ett 20-tal åtgärdsförslag och 
förslag på vidare arbete och undersökningar för att förbättra vattenkvalitén i 
Finjasjön. De olika åtgärdersförslagen har gruppen försökt uppskatta förväntad 
effekt och kostnad för samt föreslagit en prioriteringsordning mellan 1-3. 
Prioriteringen grundar sig bl.a. i kostnad och bedömd kort- resp. långtidseffekt. 

Nedan redovisas föreslagna prioritet 1 åtgärder övriga samt utförligare beskrivning 
återfinns i bilaga 1. 

1. Aktivt påbörja uppströmsarbetet för att identifiera föroreningskällor, 150 000 – 
250 000 kr fördelat. 

 
2. Fördjupa strand- och vattenvårdsarbetet inom kommunen genom att utöka 

nuvarande tjänst på Tekniska förvaltningen med 300 000 kr/år. 
 

3. Jobba med information samt ökad tillsyn avseende jordbruk, enskilda avlopp 
och dagvattenhantering i anslutning till Finjasjön och belastande vattendrag. 
Arbetet förutsätter utökning av tjänst på Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen för miljötillsyn på 200 000 kr/år. 

 
4. Upphöra med att bruka kommunal jordbruksmark i nära anslutning till sjön, 

mark bör istället upplåtas som betesmark eller extensiv vall, åtgärden innebär 
endast ett marginellt intäktsbortfall i form av något lägre arrendeintäkter. 

5. Utökad vassklippning 100 000 – 150 000 kr/år  

6. Ingå medlemskap i Helgeåns vattenråd 45 000 kr/år, öppnar upp för hjälp med 
åtgärdsarbetet och åtgärdsbidrag. 

 
7. Ge HIBAB i uppdrag att se över hur näringspåverkan från deras jordbruksmark 

skulle kunna upphöra eller drastiskt minska. 
 

8. Ge HMAB i uppdrag att se över hur deras verksamhet, mer kraftfullt kan bidra 
i förbättringsarbetet med Finjasjön med avseende på påverkan från både 
Sösdala och Hässleholms reningsverk och bräddningar från verk och 
ledningsnätet. 

 
9. Uppvakta Höörs kommun avseende Tjörnarps reningsverk påverkan 

nedströms. 
 

10. Kartläggning av potentiella våtmarkslägen 50 000 kr. 
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11. Positiv och upplysande information kring Finjasjön samt riktad information till 
jordbruk 50 000 – 100 000 kr. 

Viktigt att ha i åtanke är att åtgärdsarbetet är något som kommunen är skyldig att 
arbeta med utifrån Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer för vatten, med 
sikte på att uppnå god ekologisk och kemisk status till 2033. 

 

Behov av resurser 
Tekniska förvaltningen har idag en mindre budget för verksamheten strand- och 
vattenvård. Budgeten är till största del intecknad till Finjasjöns reduktionsfiske, 
uppföljningsundersökningar och vattenprovtagning, drift av sommardämmet i 
Almaån, mindre vassklippning och underhåll på våra dammanläggningar, vilken 
därför inte lämnar något större utrymme för fler åtgärder i sjön. I budgeten ryms 
idag endast en 20-procentig tjänst, vilket redan idag är i underkant. 

För att kunna jobba mer effektivt och nå resultat i åtgärdsarbetet med Finjasjön och 
för att kunna arbeta mer aktivt med övriga sjöar inom kommunen behövs tjänsten 
fyllas upp till åtminstone en 50-procentig tjänst. Konkret handlar det om att driva 
åtgärdsarbetet på ett mer systematiskt sätt, handla upp och driva åtgärdsarbetet, 
följa upp effekten av genomförda åtgärder, aktivt bevaka kommunens övriga sjöars 
utveckling, söka bidrag för åtgärder, sköta kontakten gentemot myndigheter, 
föreningar och allmänhet. 

Utöver Finjasjön så har vi bl.a. Vittsjön som heller inte uppfyller ekologisk god 
status, här behöver ett arbete göras för att se över regleringen av sjön. Ett arbete 
som inte är så kostsamt däremot tidskrävande, då det krävs översyn av 
vattendomen. 

Utöver detta finns även behov att utöka resurser för tillsyn på miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen för att kunna arbeta enligt åtgärdsförslaget. 

 
Finjasjöprojektet 
Länsstyrelsen tillsammans med representanter från kommunen har under några år 
(2018-2021) drivit ett LEVA-projekt i syfte att ta reda på hur Finjasjöns 
näringsstatus kan förbättras. Arbetet har mynnat ut i ett antal olika rapporter och ett 
par större åtgärdsförslag, en av åtgärderna som föreslagits är sedimentbehandling 
genom att exempelvis tillföra aluminiumsaltlösning för att på så vis binda fosfor i 
bottensedimenten.  

Finjasjögruppen anser att där finns ett antal viktiga frågor att reda ut innan en sådan 
åtgärd sätts in, så som förväntad effekt, livslängd på behandlingen och om den är 
förenad med eventuella framtida negativa effekter. Finjasjögruppens 
rekommendation är därför att avvakta med en sådan behandling och istället 
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fokusera på uppströmsåtgärder för att minska tillförseln av fosfor till sjön. En 
minskning av fosfor uppströms kommer också ge en längre livslängd på en 
eventuell framtida sedimentbehandling. 
 
Beslut från 2017 
2017 beslutade Tekniska nämnden om ett antal åtgärder, en del av åtgärder har 
genomförts, dock tilldelades aldrig budget och resurser för att arbeta med förslagen, 
därför har inte alla åtgärderna utförts. Åtgärderna som aldrig har blivit utförda har 
arbetats in i den nu överlämnade åtgärdslistan. Därför föreslås det att Tekniska 
nämndens beslutet § 66 2017-08-28 dras tillbaka och att det istället tas ett nytt beslut 
kring den nu överlämnade åtgärdslistan. 

 

Arbetsgruppens rekommendationer till fortsatt arbete 
1. Fortsätta med reduktionsfisket av vitfisk. 

2. Börja arbeta med åtgärder utifrån överlämnad åtgärdslista 

3. Politiskt sätta en realistisk målbild för Finjasjön, för att ge en riktning att ta 
sikte på i åtgärdsarbetet. 

Nästa steg i processen är ett politiskt ställningstagande till föreslagna åtgärder och 
fortsatt arbete. I väntan på ett politiskt ställningstagande kring åtgärdsförslagen 
föreslås befintlig grupp fortsätta sammanträda men att den mer fungera som ett 
diskussions-/informationsforum.  

När politiskt ställningstagande tas kring Finjasjön och dess framtid föreslås det 
också att man samtidigt tittar på en gruppkonstellation som anpassas utifrån tänkt 
åtgärdsarbete. 

Äskande för att kunna möjliggöra åtgärdsarbetet kommer hänskjutas till kommande 
budgetberedning.  

Utöver fokuset kring Finjasjön rekommenderas även ett bredare ansvarstagande 
kring kommunens övriga sjöar och vattendrag. Exempelvis en mer regelbunden 
bevakning och tillsyn av värdefulla sjöar i kommunen, översyn av den 
sjöanvändningsplan som togs fram och beslutads 2000. I syfte att förvalta dessa 
tillgångar väl och säkerställa en god status på kommunens sjöar och vattendrag för 
kommande generationer. 

 

Slutsatser 
Finjasjön kommer inte klara att uppnå god ekologisk status på egen hand, det 
kommer krävs aktiva åtgärdsinsatser för att kunna uppnå detta. 
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Målet för Finjasjön måste vara att få ner näringstillförseln till en nivå så att en balans 
i sjöekosystemet kan infinna sig och att sjön därmed kan sköta sig själv på naturlig 
väg. För att på sikt kunna upphöra med den ”konstgjorda andningen” som idag 
görs genom att bedriva reduktionsfiske i sjön. 

Konsekvenser om inget åtgärdsarbete görs för att uppnå God ekologisk 
status 

Om kommunen inte jobbar med åtgärder för att uppnå god ekologisk status 
enligt miljökvalitetsnormerna, riskerar kommunen drabbas av begränsningar i sin 
fysiska planering, konkret kan det innebära att länsstyrelsen inte beviljar detaljplaner 
om de bedöms äventyra miljökvalitetsnormerna. 

Miljökonsekvenser 

Om inget aktivt arbete görs för att förbättra Finjasjöns näringsstatus kommer sjön 
ej uppnå god ekologisk status enligt Sveriges miljömål med sikte på 2033, likaså 
kommer sjöns vattenkvalitet successivt att försämras. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutspunkter i det här ärendet föranleder inte någon ekonomisk konsekvens, det 
är först när man politiskt tar ställning till föreslagna åtgärder. 

Bilagor 

Bilaga 1 Åtgärdsförslag Finjasjön 

Bilaga 2 Tekniska utskottets beslut 2013-10-16 § 90 

Bilaga 3 Tekniska nämndens beslut 2017-08-28 § 66 

Sändlista: Handläggaren

Tekniska förvaltningen 

Mats Svensson, förvaltningschef Mathias Jönsson, projektledare 
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§ 11   
 

Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns arbetsgrupp 
Dnr: TF 2022/784 

Beslut 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden besluta att: 
 

1. Finjasjögruppens uppdrag, enligt tekniska utskottets beslut 2013-10-16 §73, 
är slutfört genom att gruppen nu överlämnat en åtgärdslista med både kort- 
och långsiktiga åtgärdsförslag. I väntan på ett politiskt ställningstagande 
kring åtgärdsförslagen föreslås befintlig grupp fortsätta sammanträda men 
att mer fungera som ett rent diskussions-/informationsforum. Utöver fokus 
Finjasjön föreslås även kommunens övriga sjöar och vattendrag inkluderas i 
detta forum. 

 
2. Dra tillbaka tekniska nämndens beslut § 66 från 2017-08-28, om förslag till 

lösningar, med anledning av att budget och resurser för återstående åtgärder 
saknas i beslutet. 

Reservationer 
Benny Petersson (S) reserverar sig mot bifall till liggande förslag. 
Benny Petersson (S) reserverar sig mot beslut att avslå tilläggsyrkandet.  

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar avslag till liggande förslag.  
Simon Berneblad (KD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Benny Petersson (S) lämnar ändringsyrkande med att man ska påbörja 
åtgärdsförslagen enligt listan i ärendet.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och avslagsyrkande mot varandra och finner 
liggande förslag till beslut bifallet.  
 
Votering begärs.  
Följande voteringsordning godkänns. Ja-röst för liggande förslag och nej-röst för 
avslag till densamma.  
2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas.  
Följande röstar ja: Simon Berneblad (KD), Ulf Berggren (SD).  
Följande röstar nej: Benny Petersson (S).  
 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 10 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2023-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande ställer sen Benny Petersson (S) ändringsyrkande under proposition och 
finner att det avslås.  
 
Votering begärs.  
Följande voteringsordning godkänns: Ja-röst för avslag till ändringsyrkandet och 
nej-röst för att bifalla densamma.  
2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas.  
 
Följande röstar ja: Simon Berneblad (KD), Ulf Berggren (SD).  
Följande röstar nej: Benny Petersson (S).  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har därmed beslutat enligt liggande förslag till 
beslut.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Finjasjöns arbetsgrupp vilken tillsattes 2013 med uppdrag att ”upprätta förslag till både 
kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i Finjasjön” 
lämnar härmed över åtgärdsförslag enligt beslutat uppdrag. Gruppen anser därmed 
att uppdraget är slutfört, och att nästa steg i arbetet med att förbättra 
vattenkvaliteten i Finjasjön bäst görs genom att arbeta vidare enligt åtgärdslistan. 
För att kunna göra detta behöver ekonomiska medel tillskjutas vad gäller åtgärder, 
personella resurser, och vidare undersökningar.  
Beslutspunkterna i det här ärendet avser endast finjasjögruppens uppdrag och 
återkallande av tidigare beslut samt överlämnande av gruppens förslag på både kort- 
och långsiktiga åtgärder. Ställningstagande till föreslagna åtgärdspunkter hänskjuts 
till kommande budgetprocess. 
Gruppens rekommendation är att man först fokuserar på arbetet med ett s.k. 
uppströmsarbete för att minska tillförsel av näringsämnen till sjön innan man går 
vidare med en eventuell behandling av bottensedimenten. I det här arbetet behöver 
även HIBAB och HMAB involveras. 
Finjasjön uppfyller inte God Ekologisk status enligt vattenmyndighetens 
miljökvalitetsnormerna, i dagsläget är sjön klassad som Otillfredsställande status. 
Om kommunens sjöar inte uppnår god ekologisk status till 2033 skulle detta kunna 
medföra att länsstyrelsen sätter begränsningar i kommunens fysiska planering 
framöver. 
Något som är viktigt för det fortsatta arbetet är att politiskt sätta en realistisk 
målbild för Finjasjön. En målbild behövs för att ge en riktning att ta sikte på i 
åtgärdsarbetet, men även för att visa medborgarna kommunens viljeinriktning 
gällande Finjasjöns framtid. 
 
 
 
 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 11 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2023-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden 
 
 



ÅTGÄRDSFÖRSLAG FINJASJÖN Bilaga 1

Upprättad: 2023-01-12

Förslag på åtgärd
Förväntad effekt 

(stor/medel/liten)
Kostnad 

(hög/medel/låg)
Möjlighet till 

bidrag
Uppskattad kostnad Ansvarig

Prioritet  
(1-3)

1

Aktivt uppströmsarbete för att identifiera föroreningspunktkällor:  Uppströmsarbete behöver göras i form av 
provtagning, inventering, kartering och inte minst fördjupa sig i tidigare undersökningar som gjorts uppströms, för att identifiera 
punktkällor. Först därefter kan åtgärdsförslag presenteras. Bland annat behöver gamla muddermassor, vilka spridits ut på marker som 
avvattnas till sjön, undersökas då det finns risk att dessa läcker stora mängder fosfor till sjön. I uppdraget med uppströmsarbetet ligger även 
att undersöka påverkan från närbelägen jordbruksmark och påverkan från Sösdala och Tjörnarps reningsverk. Kostnaden och arbetet med 
uppströmsarbetet är tänkt att fördelas över 2 år. Åtgärdsarbete bl.a i form av uppströmsarbetet är något som vi är skyldiga att arbeta med 
utifrån vattendirektivet Sveriges beslutade miljömål för att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra sjöar och vattendrag.

medel låg kanske 150 000 - 250 000 kr TN 1

2

Fördjupa Strand- och vattenvårdsarbetet inom kommunen: En förutsättning för att kunna driva på arbetet med Finjasjön 
och för att kunna ta ett större helhetsgrepp även för kommunens övriga sjöar behöver personella resurser utökas inom Tekniska 
förvaltningen.

låg nej 300 000 kr/år TN 1

3

Ökad tillsyn för inventering av dagvattenanläggningar till sjön, utreda dess påverkan samt ökad tillsyn på 
enskilda avlopp: Inventera vilka områden som bidrar med dagvatten till Finjasjön samt titta närmre på vilken påverkan 
dagvattenutsläpp kan tänkas ha och därefter ta fram åtgärder för att minska dess påverkan på sjön. Kostnad är till största del kopplat till 
personella resurser, tjänsten kommer till stor del finansieras med tillsynsavgifter. 

låg kanske 200 000 kr/år MSN/(HMAB) 1

4

Upphöra med att bruka kommunal jordbruksmark i anslutning till sjön och Tormestorpsån: Jordbruksmarken som 
bl.a. ligger mellan Järnvägen och Hovdalavägen mittför Björkvikens badplats utgör en lokal föroreningsskälla till sjön eftersom den har 
direktutsläpp av ett dräneringsdike direkt till badplatsen, lilkaså . Här föreslås att arrendet endast ska medges för extensiv vall eller 
betesmark. Åtgärdskostnaden avser förlorad arrendeintäkt. Det är viktigt att kommunen är en god förebild, för att kunna påverka privata 
markägare att vidta åtgärder.

medel låg 8 000 kr/år (intäktsbortfall) TN 1

5
Vassklippning: Skörda vass skulle uppskattningsvis kunna bidra med en minskning av fosfor om 100 kg/år. Kommer även bidra med 
bättre omsättning av vattnet inne i lokala vikar och grundområden. låg/medel låg 100 000 - 150 000kr/år TN 1

6

Medlemskap i Helgeåns vattenråd: Skapar stora möjligheter till bidrag för olika åtgärder och undersökningar, knyter även till oss 
lite mer expertid. Hässleholms kommun bör gå med i vattenrådet, inte minst för att visa att vi tar ansvar även nedströms Finjasjön. En 
kostnad som borde ligga centrat. 

medel låg ja 45 000 kr/år TN 1

7

HIBAB behöver se över sin jordbruksmarks näringspåverkan till sjön:  Då stora arealer av HIBAB:s jordbruksmark på 
Hovdalaområdet kräver bortpumpning av yt- och dräneringsvatten stora delar av året, är det högst troligt att detta bidrar med stor 
näringsbelastning på Finjasjön. Pumpningen i sig är förhållandevis energikrävande, troligen är det enklaste och mest lönsamma åtgärden att 
upphöra med pumpningen och övergå till betesmark eller extensiv vall på dessa områden. Det är viktigt att kommunen och koncernbolagen 
föregår med gott exempel för att skapa trovärdighet gent emot privat jord-/lantbruk.

medel låg ja HIBAB 1
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG FINJASJÖN Bilaga 1

Upprättad: 2023-01-12

Förslag på åtgärd
Förväntad effekt 

(stor/medel/liten)
Kostnad 

(hög/medel/låg)
Möjlighet till 

bidrag
Uppskattad kostnad Ansvarig

Prioritet  
(1-3)

8

HMAB, översyn av Sösdala reningsverk samt åtgärder för att förebygga bräddning av avloppsvatten från 
pumpstationer och ARV: Sammanställa vilka pumpstationer som utgör risk och vilken frekvens det sker. Därefter vidta förebyggande 
åtgärder för att undvika att orenat avloppsvatten rinner ut i sjön i samband med driftstörningar i både pumpstationer och reningsverk. 
Översyn av Sösdala RV:s påverkan och titta på möjliga åtgärder för att minska fosforbelastningen till Tormestorpsån.                                                                                                                                                                  
Påbörja omprövning av reningsverkets tillstånd: Fortsätta med planen för att söka nytt tillstånd för Hlm:s reningsverk med anledning av att 
nuvarande tillstånd är sedan 70-talet. Nytt tillstånd kommer bl.a. medföra förbättrad rening och minskade utsläppsvärden.  

Stor Stor nej HMAB 1

9

Uppvakta Höörs kommun avseende Tjörnarps RV: Hässleholms kommuns tillsynsavdelningt bör ta kontakt med Höörs 
kommuns tillsynsenhet, med information kring vårt arbete med Finjasjön och en vädjan om att Höör tittar på vad dom kan bidra med kring 
ett nedströmsarbete och Tjörnarps Reningsverk. 

medel ingen MSN 1

10

Kartläggning av våtmarkslägen: Gör det enklare både för privata markägare och kommunen att söka bidrag om våtmarkslägen 
redan finns inventerat. Många små våtmarker har positiv effekt både vad gäller att fånga näring men skapar även en trög avrinning inom 
avrinningsområdet på så vis jämnas även högflöden ut och håller nere högvattennivåer i sjön. 

låg ja 50 000 kr
MSN/TN med 

stöd av 
vattenrådet

1

11

Positiv och upplysande information kring sjön samt infromation och ökad tillsyn av jordbruk: Sätta upp skyltar 
runt/vid sjön och på hemsidan med info om sjöns årscykel med algblomning osv. Skapar förståelse och en acceptans för att sjön har 
algblomningar och att det är något som vi inte blir av med. Viktigt att inte bara lyfta fram det negativa med sjön utan istället fokusera på alla 
positiva värden som Sjön har. På så vis kan man skapa en annan "sanning" om sjön.                                                                                                                                                                                            
Viktigt att jobba med information kring möjliga åtgäder för lantbruket, för att få till förändring är det viktigt att lantbrukarna känner en 
delaktigthet i arbetet med att förbättra sjön. Exempelvis leder höstplöjd åkermark till större risk för näringsläckage genom ytavrinning, 
därför bör åkermark i anslutning till sjön och vattendrag åtminstone vara bevuxna vintertid. Utöver detta kan även utökad tillsyn minska sk. 
punktkällor som ligger och förorenar sjön.

låg ja 50 000 - 100 000 kr MSN 1

12

Fortsatt reduktionsfiske: Alla experter är eniga om att reduktionsfisket har en stor och positiv påverkan vad gäller sjöns algblomning. 
Reduktionsfisket bör fortsätta tillsvidare. Reduktionsfiske görs redan idag inom bef. budget för strand- och vattenvård. Reduktionsfiske 
pågår och behöver åtminstone pågå tills sjön vänt om till sk klarvattenfas. 

stor medel nej
Finansieras redan inom 

befintlig budget
TN 1

13

Våtmark på Hovdala: Troligen är den största vinsten att marken slutar att brukas som jordbruksmark och på så vis minskar 
näringsläckage till Tormestorpsån och Finjasjön. För att stora delar av marken ska vara brukbar krävs idag att marken dräneras och att 
vattnet pumpas ut till Tormestorpsån. I våtmarksutrening som genomfördes 2019 kan slutsatsen dras att det skulle vara mer ekonomiskt 
lönsamt att omvandla marken till våtmark än att arrendera ut den, förutsatt att bidrag tilldelas för själva anläggandet av våtmarksområdet. 
Investeringskotnaden är redovisad i ett spann mellan 1-5 mnkr och beror på vilket våtmarksförslag som väljs.

låg medel ja 1 - 5 mnkr HIBAB 2

14

Generellt anlägga våtmarker knutna till Finjasjöns avrinningsområde: Många små våtmarker har positiv effekt både vad 
gäller att fånga näring men även att skapa en trög avrinning och på så vis jämna ut högflöden och högvattennivåer i sjön. Kostnaden beror 
helt på våtmarkens storlek.

låg låg/medel ja HIBAB/TN 2

15
Modellering av vattensystemet: Skapar en bättre förståelse för hur vattnet rör sig i sjön och skulle kunna hjälpa till vid lokala 
åtgärder. låg nej 200 000 kr TN 2
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG FINJASJÖN Bilaga 1

Upprättad: 2023-01-12

Förslag på åtgärd
Förväntad effekt 

(stor/medel/liten)
Kostnad 

(hög/medel/låg)
Möjlighet till 

bidrag
Uppskattad kostnad Ansvarig

Prioritet  
(1-3)

16

Sandfilter nedströms Magle våtmark: Sandfilter innehållande en fällningskemikalie typ aluminium, skulle kunna fungera som ett 
extra reningssteg innan det renade avloppsvattnet släpps ut i sjön. HMAB skulle ev. kunna begära ändring i tillståndet, om det inte är möjligt 
bör det utredas i samband med ny tillståndsprövning. medel medel kanske HMAB 2

17

* Utreda ev läckage från deponi Tormestorp: Utreda om den kan orsaka tillförsel av fosfor till sjön eller utgöra annan 
föroreningsrisk. Deponin på Tormestorp 99:10 är en klass 2 (klassning av förorenad mark) vilken kan ge bidrag för sanering men kräver en 
ansvarsutredning. Ansvarsutredning för deponier som kan tänkas påverka Finjasjön hade varit bra att de utfördes men kräver resurser.

troligen till viss 
del

TN/MSN 2

18
Restaurering/ombyggnad Maglevåtmark: Bygga om dammarna i Magle våtmark för att möjliggöra bättre underhåll av 
dammarna, avsänkning, slamborttagning, utfiskning m.m. medel/stor medel nej HMAB 2

19

Utfiskning i Magle våtmark För att förhindra att fisken frigör fosfor i våtmarken som vidare transporteras till sjön. Utfiskning pågår i 
viss omfattning dock är det svårt rent praktiskt att komma till med fiskeredskap, en restaurering av dammarna hade underlättat detta. 
Arbetet pågår redan idag men bör fortsätta med viss regelbundenhet. 

låg låg HMAB 2

20

Kemisk behandling av bottensediment (exempelvis genom aluminiumbehandling): Behöver undersökas vidare innan 
man tar ställning till att genomföra en behandling. Begränsad livslängd väldigt osäkert hur lång livstid behandlingen har. Behöver utreda om 
det finns risk för några negativa effekter i framtiden. Viktigt att vara medveten om att det är en behandling som med stor sanolikhet 
behöver göras om inom ett antal år om inte tillförseln uppströms minskas innan behandlingen genomförs. Fiskevårdsområdet är i dagsläget 
mycket tveksamma till att godkänna en behandling av sjön. Kostnaden för att genomföra en sådan åtgärd är hög, i rapporten har en grov 
uppskattning gjorts till 30 mnkr.  

stor hög
troligen till viss 

del
30 mnkr ??? TN 3

21

Undersökning av sediment för sedimentbehandling: Detta är något som sker under sommmaren/hösten 2022, i länsstyrelsens 
regi i syfte att titta på vilken mängd Aluminium som skulle behövas samt förväntad effekt. Undersökningsarbetet pågår resultat bedöms 
kunna presenteras under 2023.

låg ja Länsstyrelsen

22
Skapa strandängar utmed Finjasjön: Viktig men kanske inte så stor effekt ur ett näringsperspektiv. Dock viktigt att säkerställa att 
kornas nedtramp inte påverkar näringsbelastningen på sjön negativt. låg låg 3

Definition:
Kostnad: hög > 5 mnkr, medel < 5- 0,5 mnkr, låg < 0,5 mnkr

Förväntad effekt:                                                                                                                                                                                                                              
Stor = direkt synbar förändring inom 1-2 år                                                                                                                                                                     
medel = mätbar förändring över 5 år                                                                                                                                                                                                                                        
liten = effekt över tid                                                                                                                                                                                                                                          

* Tidigare fattade politiska beslut dock utan tilldelad budget, därför har arbetet inte kunnat genomföras.

Prioritet: 1= högst och 3= lägst

För att nå framgång i åtgärdsarbetet krävs det att undersöknings- och åtgärdsarbetet hela tiden bedrivs systematist inte minst genom dokumentation och uppföljning av genomförda 
åtgärder. 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Diarienummer 

2013-11-27 

tekniska utskottet 

§ 90 dnr 2013.1001.431 

Finjasjöarbetsgrupp. 

Beslut 

Tekniska utskottet beslutar att arbetsgrupp bildas enligt tekniska avdelningens 
förslag och utser Rune Stens by som utskottets kontaktperson att följa 
arbetsgruppens arbete 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-16 § 73 att uppdra tekniska avdelningen att 
upprätta förslag till Finjasjöorganisation att gälla fr.o.m. 2014 och att redovisa 
upprättat förslag på nästa utskottssammanträde. 

Tekniska avdelningen föreslår att följande Finjasjöarbetsgrupp bildas 2014-
01-01: 

Kommunledningskontorets tekniska avdelning 2 representanter. 
Miljökontoret 1 representant 
Hässleholms Vatten (HV AB) 1 representant 
Finjasjöns Fiskevårdsområde 1 representant 
Finjasjöns Fiskevårdsförening 1 representant 
Tekniska utskottet representeras av en kontaktperson. 

Arbetsgruppens målsättning ska vara att "Upprätta förslag till både kort- och 
långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteteten i 
Finjasjön" 
Arbetsgruppen ska kallas "Finjasjöns arbetsgrupp" 
Arbetsgruppen ska rapportera till tekniska utskottet och till kommunstyrelsen. 
Minnesanteckningar ska sammanställas vid varje mötestillfälle. 
Tekniska utskottets ledamöter ska vara med på utskickslistan för 
minnesanteckningar. 
Inom arbetsgruppen ska utses mötesordförande och sekreterare. 
Arbetsgruppen kan vid behov anlita expertis. 

tekniska utskottet 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-11-27 
Diarienummer 

tekniska utskottet 

Kort historik: 
På initiativ av tekniska nämndens ordförande hölls möte 2009-11-18 gällande 
Finjasjön och dess framtid. Inbjudna till mötet var representanter från 
Håsslehohns Vatten, Miljökontoret, Tn au, Tekniska kontoret, 
Kommunledningskontoret, REGITO AB. De närvarande beslutade att bilda en 
Finjasjögrupp. 

Målsättningen med gruppens arbete var att presentera förslag till både kort- och 
långsiktiga lösningar som bidrar till att öka kvaliteterna i Finjasjön. 

Som ordinarie ledamöter utsågs: Kurt Hagenrud (vattenrattsexpert)moderator, 
Gunnar Persson (ordförande i Finjasjöns Fiskevårdsområde), Leif Åkesson 
(ordförande i Finjasöns Fiskevårdsförening), Sven-Inge Svensson (Miljökontoret), 
Henrik Brink (Hässlehohns Vatten), Helene Annadotter (REGITO AB), Per 
Nilsson (Tekniska kontoret och kommunledningskontoret på uppdrag av 
kommunchefen), Gunnar Swärdh (Tekniska kontoret). 

I samband med beviljandet av LEADER och LOVA bidrag under åren 2012 och 
2013 gällande "Utveckling och genomförande av vårdfiske och fiskevård i 
Finjasjön och Bosarpasjön" ersattes Finjasjögruppen av en styrgrupp bestående 
av: Projektledare Per Nilsson (Tekniska avdelningen), Operativ projektledare Kurt 
Hagenrud (vattenrattsexpert), Gunnar Persson (ordförande i Finjasjöns 
Fiskevårdsområde), Leif Åkesson (ordförande i Finjasöns Fiskevårdsförening), 
Lars Tönning (Bosarpasjöns fiskevårdområdesförening), Bengt Nilsson 
(Bosarpasjöns fiskevårdsområdesförening), Rune Stens by (Tekniska utskottet), 
Arne Dahlström (KD), Sven-Inge Svensson (Miljökontoret), Henrik Brink 
(Hässlehohns Vatten), Per-Åke Nilsson (Hässleholms vatten), Helene Annadotter 
(REGITO AB), Johan Forssblad (REGITO AB), Gunnar Swärdh (Tekniska 
avdelningen) samt representant från Osby Naturbruksgymnasium. 

LEADER och LOVA projektet upphör 2013-12-31. 
För att kunna fortsätta det framgångsrika arbetet med att få Finjasjön i balans är 
det angeläget att det bilas en arbetsgrupp som tar vid efter LEADER/LOV A
styrgruppen. 

Det är glädjande att konstatera att sjöns status avsevärt har förbättrats sedan 2008. 
Det är angeläget att påpeka att för att nå hållbara goda resultat är det av stor vikt 
med kontinuerligt arbete och kontinuerliga insatser 

Sändlista: kommunstyrelsen, miljönämnden, byggnadsnämnden, styrgruppen 
LEADER/LOV A-projektet Finjasjön/Bosarpasjön, tekniska avdelningen 

tekniska utskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Datum 
2017-08-28 

Diarienummer 

Tekniska nämnden 

§ 66 

Finjasjön - förslag till lång- och kortsiktiga 
lösningar. 

Beslut 

• Godkänna Finjasjöarbetsgruppens åtgärdsförslag med följande revidering: 
punkt B a revideras enligt följande "Utred om brukad jordbruksmark på 
Hovdalafåltet påverkar sjön genom konstgödning, naturlig gödning, 
dräneringar och utläckage" 

• Att med prioritet tillsätta medel för att genomgripande över tid undersöka 
reningsverkets påverkan på Finjasjön. Reningsverkets belägenhet, i nära 
anslutning till sjön, är den mest avvikande faktorn i förhållande till andra 
sjöar, som till synes generellt sett är mindre belastade med t.ex. 
algblomningar. 

• Att uppdra tekniska förvaltningen att upprätta förslag som visar hur 
föreslagna åtgärder kan genomföras och att fortsätta med det 
framgångsrika reduktionsfisket av karpfisk 

Följande 6 ledamöter röstar för Ernst Herslows (FV) förslag: Arne Dahlström 
(KD), Ulf Berggren (SD), Per-Åke Purk (V), Ernst Herslow (FV),Jonny Dolkov 
(SD), Andreas Novotny (M) 

Följande 5 ledamöter röstar för Lars Olssons (C) förslag: Lars Olsson (C), Benny 
Petersson (S), Pia Litbo (S), Ronny Ebbesson (NIP), Agneta Söderberg (S) 

Yrkande 

Benny Petersson yrkar på votering gällande nedanstående 2 förslag till revidering 
av punkt B a. Votering genomförs. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

22(29) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Datum 
2017-08-28 

Diarienummer 

Tekniska nämnden 

Ulf Berggren (SD), Andreas Novotny yrkar bifall till Ernst Herslows (FV) förslag 

Ernst Herslow (FV) yrkar att Finjasjöarbetsgruppens åtgärdsförslag i punkt B a 
revideras till "Utred om brukad jordbruksmark på Hovdalafaltet påverkar sjön 
genom konstgödning, naturlig gödning, dräneringar och utläckage" 

Lars Olsson (C) lämnar skriftligt ändringsyrkande innebärande i korthet att 
åtgärdsförslagen i Finjsjöarbetsgruppen förslag i punkt B a stryks. 

Bakgrund 

Besluts förslag 

• Godkänna Finjasjöarbetsgruppens åtgärdsförslag och uppdra tekniska 
förvaltningen att upprätta förslag som visar hur föreslagna åtgärder kan 
genomföras och att fortsätta med det framgångsrika reduktionsfisket av 
karpfisk. 

• Samt att enligt skriftligt tilläggsyrkande från Lars Olsson (C) med prioritet 
tillsätta medel för att genomgripande över tid undersöka reningsverkets 
påverkan på Finjasjön. Reningsverkets belägenhet, i nära anslutning till 
sjön, är den mest avvikande faktorn i förhållande till andra sjöar, som till 
synes generellt sett är mindre belastade med t.ex. algblomningar. 

Beskrivning aY ä rendet 

Tekniska nämndens arbetsu tsko tt beslutade 2017-08-15 § 132 

• Föreslå tekniska nämnden godkänna Finjasjöarbetsgruppens 
åtgärdsförslag och uppdra tekniska förvaltningen att upprätta förslag som 
visar hur föreslagna åtgärder kan genomföras och att fortsätta med det 
framgångsrika reduktionsfisket av karpfisk. 

• Samt att enligt skriftligt tilläggsyrkande från Lars Olsson (C) med prioritet 
tillsätta medel för att genomgripande över tid undersöka reningsverkets 
påverkan på Finjasjön. Reningsverkets belägenhet, i nära anslutning till 
sjön, är den mest avvikande faktorn i förhållande till andra sjöar, som till 
synes generellt sett är mindre belastade med t.ex. algblomningar. 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Datum 
2017-08-28 

Diarienummer 

Tekniska nämnden 

Finjasjöarbetsguppens uppdrag från tekniska nämnden är: "Upprätta förslag till 
både kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka 
vattenkvaliteten i Finjasjön" 

I förslagen som presenteras har inte hänsyn tagits till vem som har ansvar för att 
åtgärderna genomföres, hur mycket åtgärdsförslagen kostar och vem som skall 
tillskjuta ekonomiska medel för att genomföra åtgärderna. 

Balansen i Finjasjön är rubbad av nedan angivna orsaker som medfört en 
ohämmad tillväxt av alger av olika alger av såväl oförargliga som ohälsosamma 
arter. 

Den rubbade balansen beror i huvudsak på två faktorer. 

1. Föroreningar av gamla utsläpp av orenat avloppsvatten som sedimenterat 
på sjöbotten och nu avger bl.a. fosfater. 

2. Föroreningar som tillföres sjön genom tillrinnande vattendrag. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

A. REDUKTIONSFISKE 

Reduktionsfiske är in viktig del av den lång- och kortsiktiga lösningen. 
Erfarenheten visar att ett årligt reduktionsfiske om minst 50 ton karpfisk håller 
sjön i ett någorlunda skick. 

Reduktionsfisket bör fortsätta tillsvidare och kompletteras med att karpfisken i 
Magle våtmarksdammar utrotas/reduceras eftersom de troligen utgör 
lekmöjligheter för karp vars yngel kan ta sig ut i Finjasjön. 

B. STÖNS TILLFLÖDE N. -

I de tillrinnande vattendragen är de kostnadseffektivaste åtgärderna att angripa 
Tormestorpsån och Hovdalaån. 

Aarna står för stor del av fosfortillförseln till sjön. I Tormestorpsån ökar 
föroreningsgraden anmärkningsvärt på sträckan mellan Spraglerödsvägen och 
utloppet i Finjasjön. 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Datum 
2017-08-28 

Diarienummer 

Tekniska nämnden 

a. Omför brukad jordbruksmark på Hovdalafaltet, - där dräneringar och 
utläckage påverkar sjön genom tillflödena- till betesmark utan extern tillförsel och 
spridning av konstgödning och naturlig gödsel. 

b. Förhindra urlakning (kan innebära bortgrävning av de gamla tipparna) från de 
två gamla tipparna mellan järnvägen och Malmövägen på ömse sidor av 
stenvalvs bron i T ormestorp. 

c. Ombesörj att gödselhanteringen på fastigheten Tormestorp 99:10 (vid den 
södra tippen) inte påverkar Tormestorpsån. 

d. Uppvakta Höörs kommun för att minska utsläppen i Tormestorpsån från 
reningsverket i Tjörnarp. 

e. När ovanstående åtgärder vidtagits kontrollera värdena i Tormestorpsån och 
Hovdalaån för att utröna om ytterligare åtgärder kan vidtagas för att förbättra 
ytterligare. 

f. Fortsätt därefter med sjöns resterande tillflöden börja med Mjölkalångaån och 
Hogabäcken som i föroreningsmängd kommer efter de två tidigare behandlade 
åarna ,och nedbringa föroreningarna i möjligaste omfattning, och fortsätt med 
resterande tillflöden. 

C. FORTSATT UTREDNING. 

Under arbetets gång kommer det att erfordras fortsatta kontinuerliga mätningar 
och utredning av ytterligare frågor. 

Sändlista: kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Ändringsyrkande ärende 11 TN 17-08-28 

Finjasjön- förslag till lång- och kortsiktiga lösningar. 

Ändringsyrkande: 

att åtgärden B.a avs omförande av Hovdalafältet till betesmark 

stryks. 

Omföringen är redovisad som första konkreta åtgärd "där 

dräneringar och utläckage påverkar sjön genom tillflödena". Det är 

inte påvisat att detta marginella åkerbruk, i förhållande till all annan 

jordbruksmark, har en avgörande inverkan på Finjasjön. 

Det är även inte påvisat att Hovdalafältet är övergödslat, vilket i sig 

skulle kunna vara en del i orsakssammanhanget. 

Skulle åtgärden vara en del i viljan att låta Hovdalafältet bli våtmark 

är det en fråga om marknyttjande, som behandlas i en annan 

förslagsställan 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-12-19 TF 2022/824 

Handläggare 
Exploateringsingenjör Kristofer Olsson 
Tekniska förvaltningen 

kristofer.olsson@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax: 
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Överenskommelse om fastighetsreglering 
berörande Hästveda 14:91, 4:13 och 54:1 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

 Godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering

 Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
överenskommelsen

 Uppdra åt ansvarig exploateringsingenjör att teckna i övrigt erforderliga 
handlingar och ansökan om lantmäteriförrättning

Sammanfattning 

Kommunen har kommit överens med fastighetsägaren av Hästveda 54:1 om att 
ingå överenskommelse om fastighetsreglering. Fastighetsregleringen kommer 
innebära att västra skiftet av Hästveda 54:1 överförs till kommunala fastigheten 
Hästveda 14:91 och att del av kommunala fastigheten Hästveda 4:13 överförs till 
Hästveda 54:1. 

Beskrivning av ärendet 

Hästveda 54:1 är uppdelat på två skiften, nedan benämnda östra och västra skiftet, 
västra skiftet är ca 10,1 ha stort, se grön markering i kartbilaga 1. Västra skiftet av 
Hästveda 54:1 ligger väster om riksväg 23 och söder om Östra Stationsvägen 

Området runt infarten in till Hästveda från riksväg 23 är, i gällande översiktsplans 
markanvändningskarta, utpekat som område för tillkommande verksamheter och 
industri. I översiktsplanen som är under framtagande och ej ännu beslutad har man 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (3)  

  

  

 

JAV 

i samrådsförslagets markanvändningskarta placerat området för tillkommande 
verksamheter till att ligga sydväst om infarten, se lila markering kartbilaga 1. 
Eftersom utpekandena i översiktsplanerna är prövade enligt ramen för 
översiktsplanen kommer det krävas ny detaljplan för att i närmre detalj pröva 
markens användning och eventuella utformning. Området är i sin helhet utanför 
nuvarande detaljplanelagt område. 

Genom västra skiftet av Hästveda 54:1 går en samfälld väg i nordsydlig riktning. 
Vägen kommer norrifrån och går över Östra Storgatan ner genom västra skiftet av 
Hästveda 54:1 mot bostadsfastigheterna i södra änden och vidare in genom 
fastigheten i söder. Hur vägen ska behandlas framöver får eventuell detaljplan 
utreda. 

Kommunen äger marken mellan riksvägen och västra skiftet av Hästveda 54:1. 
Genom att västra skiftet av Hästveda 54:1 överförs till kommunens fastighet blir 
kommunen ägare av hela det område som enligt befintlig översiktsplan, och 
översiktsplanen som är under framtagande, pekats ut som tillkommande 
verksamhetsområde. 

I utbyte mot att västra skiftet av Hästveda 54:1 överförs till kommunens fastighet 
föreslås att del av kommunala fastigheten Hästveda 4:13l, se röd markering i 
kartbilaga 1, överförs till östra skiftet av Hästveda 54:1. Den del av Hästveda 4:13 
som föreslås överföras ligger öster om riksväg 23 och är ca 10,8 ha. Enligt 
översiktsplanerna, både den befintliga och den under framtagande, föreslås ingen 
förändrad markanvändning för området utan att pågående, landsbygd, ska fortsätta. 

Hösten 2022 lät kommunen ta fram värdering för respektive område. Värderingen 
visade att områdena är värderade till 1 400 000 kr för området som nu tillhör 
Hästveda 4:13 och 1 300 000 kr för västra skiftet av Hästveda 54:1, se respektive 
värdering i bilaga 2 och 3. 

Med anledning av ovanstående har fastighetsägaren till Hästveda 54:1 och 
kommunen kommit överens om att ingå en överenskommelse om 
fastighetsreglering. Enligt överenskommelsen ska det inte utgå någon ersättning för 
markbytet. Kommunen bekostar förrättningen. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte applicerbart 

Barnperspektivet  

Inte applicerbart 
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JAV 

Miljökonsekvenser  

Inte applicerbart 

Facklig samverkan 

Inte applicerbart 

Ekonomiska konsekvenser 

Markbytet görs utan att ersättning. Kostnaden för fastighetsregleringen står 
kommunen för. 

 

Bilagor 

Överenskommelse om fastighetsreglering 
Bilaga 1 - Kartbilaga 1 
Bilaga 2 - Värdering för del av Hästveda 54:1 
Bilaga 3 - Värdering för del av Hästveda 4:13  

 

 

Sändlista: 

Tekniska förvaltningen 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Jonatan Jeppsson Norberg 

Enhetschef 

  



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 12 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2023-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12   
 

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Hästveda 
14:91, 4:13 och 54:1 
Dnr: TF 2022/824 

Beslut 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att: 
 

1. Godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering 
 

2. Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
överenskommelsen 
 

3. Uppdra åt ansvarig exploateringsingenjör att teckna i övrigt erforderliga 
handlingar och ansökan om lantmäteriförrättning 

 

Beskrivning av ärendet  
 

Kommunen har kommit överens med fastighetsägaren av Hästveda 54:1 om att 
ingå överenskommelse om fastighetsreglering. Fastighetsregleringen kommer 
innebära att västra skiftet av Hästveda 54:1 överförs till kommunala fastigheten 
Hästveda 14:91 och att del av kommunala fastigheten Hästveda 4:13 överförs till 
Hästveda 54:1. 
 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden 
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Hässl holms 
kommun 

Datum 

2022-12-19 

Överenskommelse om fastighetsreglering 

1. Parter

Mellan

Hässleholms kommun 
Stadshuset 
281 80 Hässleholm 
ägare av Hässleholm Hästveda 14:91 och 4:13 
nedan kallad (Kommunen) 

och 

Lars Persson 
Mandelblomsvägen 7 
281 37 Hässleholm 
ägare av Hässleholm Hästveda 54: 1 
nedan kallad (Fastighetsägaren) 

gemensamt kallade (Parterna) 

har följande överenskommelse träffats: 

2. Markreglering

(org.nr. 212000-0985) 

 

Från Hässleholm Hästveda 54: 1 överförs område enligt bilaga A till Hässleholm Hästveda
14:91. Från Hässleholm Hästveda 4:13 överförs område enligt bilaga B till Hässleholm
Hästveda 54: 1. Ytorna som omfattas av överföringarna kallas nedan gemensamt för
(Områdena).

3. Ersättning

Ingen ersättning skall utgå för någondera av marköverföringarna.

4. Tillträde

Tillträde skall ske när fastighetsbildning vunnit laga kraft.

5. Lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning i enlighet med denna
överenskommelse. Parterna biträder ansökan genom underskrift av denna överenskommelse
samt godtar de eventuella ändringar av areal, gränser mm som Lantmäteriet anser nödvändiga
för genomförandet av förrättningen.

Kommunen ska tillse att del av den tillkommande gränsen för Hästveda 54: 1 markeras, se 
orange markering i bilaga C. 

Kopia av de slutliga förrättningshandlingama (akten) ska skickas till Parterna. 

1(3) 
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6. Inteckningar 
Områdena överförs fri från eventuella inteckningar. 

7. Skick m.m. 
Områdena överförs i befintligt skick. Parterna har beretts tillfälle att undersöka Områdena och 
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot varandra på grund av fel och brister av vad 
slag de än må vara. 

Områdenas areal har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan angivna 
och verkliga areor kan förekomma. Reglering av Ersättningen med anledning härav skall ej 
ske. 

8. Skog 
Parterna garanterar att det på Områdena inte finns försålda icke avverkade rotposter, samt 
förbinder sig att inte sälja eller avverka skog på Områdena. 

9. Giltighet 
Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera parten 
om inte 

• erforderlig kommunal instans godkänner avtalet, 
• båda fastighetsregleringarna vinner laga kraft 

10.Tvist 
Eventuella tvister avseende denna överenskommelse ska i första hand klaras ut i samband 
med lantmäteriförrättningen. I andra hand f'ar tvisten lösas i allmän domstol, med 
Hässleholms tingsrätt som första instans. 

*Signaturer på nästföljande sida 
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11. Undertecknande 
Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav Parterna och 
Lantmäteriet tagit var sitt. Parterna har genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del 
av och godkänt innehållet. 

Hässleholm 2023-
F ör Hässleholm Hästveda 4: 13 

Ulf Berggren 
Tekniska nämndens ordf. 

Mats Svensson 
F örvaltningschef 

Bilagor 
Bilaga A: Kartbilaga 
Bilaga B: Kartbilaga 
Bilaga C: Kartbilaga 

3(3) 

Hässleholm 2022- / ,'J i -
För Hä lehq Lm Hästveda 54: 1 

'/ 
,'} / .! --L-· 

Lars Persson 

Äkta make/as godkännande 

di'')~~ 1/2 Yålli 
[/. ~. .. 1a r; ~. .1 



;%1 P// , lJI J 

I 

I 

\ 
\ 

A 

-

1:21 

,, 

~ 

-~1 p• ..... ~ 

' •~ -----····,--~ 

,, ,, _ _. ·1, 

Kartan framställd genom utdrag ur kommunens geodata. 

:···· ·-. .... 
=~ ....... . 
. . . . ..... 

© Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun. 

, ~· ,. 

' 
' ..- ""J• 

····•······ ... .... ......... . 

.-···············/ 

' ........ ...... 

J:9 

·'-~ 

"••••., 

1,:.-
N 

Hässleholms komm,o; L;mtmät,IA. 

0 40 80 m 
l 
Skala: 1:3 000 
Datum: 2022-12-08 

;w; Hässleholm s 
~kommun 



----.J 

Trolla backen 

• • 
• 

0 

• • • 

Saxalid 
N 

54:1 laataiät,t 

3:3 

?- f3t¼311 13 Kartan framställd genom utdrag ur kommunens geodata. 
© Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun. 

o 55 110 m "B" 
I I I 
Skala: 1:4 ooo ~~Hässleholms 
Datum: 2022-12-os '8 kommun 



1 14:01 

:3 

• , 

3:9 

14:91 

)( 

B,"lt1ftt i 

GJ _Q 

2:13 

~ Trollabacke 
• 

Saxalld Q 
3:3 

• 

1:2 

• 

1:0 

Kartan framställd genom utdrag ur kommunens geodata. 
© Miliö- och stadsbvqanadsförvaltninaen. Hässleholms kommun. 

0 0,07 0,15 km 
I I I 
Skala: 1:7 500 
Datum: 2022-12-13 

!-IÄSTVEOA-PERSTORF 

1.1 

UIII 
~ Hässleholms 
~kommun 



 Värdebedömning 
 
 

©Areal - 1 -  

 
 
 
VÄRDERINGSOBJEKT Fastighet: Hässleholm Hästveda 54:1, del av. Omfattningen  
  är avdelning 11-20 samt 95 i Bilaga 1 A och B. 
 Typ: 110, obebyggd lantbruksenhet. 

Två st. 443, övr. byggnad för 
radiokommunikation.  

    
VÄRDERINGSÄNDAMÅL Bedömning av värderingsobjektets marknadsvärde.  
 
VÄRDETIDPUNKT Oktober 2022.  
 
FASTIGHETSÄGARE Lars Persson 1/1. 
 
UPPDRAGSGIVARE Hässleholms kommun genom Emil Karlsson.     
 
BESIKTNING Värderingsobjektet besiktigad av värderingsmannen 2022-10-20, 

då även en uppdatering av skogsbruksplanen genomfördes.  
 
 Uppgifter i övrigt om värderingsobjektet inhämtade från allmänna 

register respektive frän Lars Persson, gällande upplåtelser m.m. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Värdebedömning 
 
 

©Areal - 2 -  

  
AREALUPPGIFTER Total areal:                     10,1  ha varav 
ENLIGT SKOGSBRUKS- Skogsmark:  9,3   ha 
PLAN Övrig mark:  0,8   ha 

 
Totalareal enligt kartsiten SeSverige är 9,9 ha.  

 
TAXERINGSVÄRDE Totalt            316.000  kr varav 
2022 Skogsmark:          316.000  kr 
ESTIMAT 
 
 
 Totalt            135.000  kr varav 
2019 Industribyggnad:         135.000  kr  
 
 Totalt            471.000  kr varav 
2021 Industribyggnad:         471.000  kr  
 
 
NYTTJANDERÄTTER 
SERVITUT PLANER 
O DYL Jakten muntligen upplåten på ett års löptid.   
  

Se vidare fastighetsdatautdrag, Bilaga 2.  
 
Två områden av värderingsobjektet upplåtna till 
telekommunikationsanläggningar, Bilaga 3A och 3B. 
 
Värderingsobjektet ingår i område som pekats ut som  
framtida verksamhetsområde för tillkommande verksamheter och 
industri, i förslaget till ny översiktsplan, som väntas antas under 
det första kvartalet 2023 
 
Det finns inga noteringar i Länsstyrelsens EBH-karta, som är en 
karttjänst som identifierar potentiellt förorenade områden.  
 
Fastigheten berörs inte av dikningsföretag, enligt Länsstyrelsens 
planeringsunderlag. 
 

 Fullständig servitutsutredning ej genomförd. 
 
 



 Värdebedömning 
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SKOGSMARK Uppdatering av skogsbruksplan, upprättad av Vida 2018, 
genomförd av värderingsmannen 2022-10-20. 

 
 Nyckeltal: 
 Produktiv skogsmarksareal:     9,3 ha 
 Övrig areal:             0,8 ha 
 Summa:    10,1 ha 
 
 Virkesförrådet uppgår till knappt 800 m³sk, till 60% gran och lärk, 

resterande huvudsakligen triviallöv. Se Bilaga 1A och 1B.  
 
VÄRDERINGSFÖRUT- 
SÄTTNINGAR Värdet av skogsmark är baserat främst på en prolongering av de 

nyckeltal vid fastighetsägarens förvärv 2018 med  
fastighetsmarknadens utveckling sedan dess. Resultatet har därpå 
relaterats till statistik för likartade försäljningar i norra Skåne med 
jaktvärdet inkluderat i presenterat värde.  

 
 Vid värderingen av avtalet som reglerar arrendatorernas brukande 

av respektive mast har det årliga arrendet nuvärdesberäknats med 
faktor 7,36. Faktorn beräknas utifrån 10 års löpande betalningar 
diskonterat med 6% ränta. Det främsta skälet till att löptiden 
valdes så kort är arrendatorernas möjligheter till förtida 
uppsägning.  

  
 Fastighetens andelar i Hässleholm Hästveda S:24 och S.25, 

bådadera grustag, ingår inte i föreliggande värdeutlåtande. 
  
 Översiktsplanen bedöms inte påverka marknadsvärdet. 
 
  
VÄRDERINGSMETOD 
DELVÄRDESMETODEN Vid användning av delvärdesmetoden värderas varje del av 

fastigheten som en separat enhet. Erhållna värden summeras 
därefter ihop till ett totalvärde för fastigheten.  
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DELVÄRDEN Skogsmark:              1 100 000 kr 
 Avtal, master:    200 000 kr 
  
 Marknadsvärde: 1 300 000 kr 
 
 

Hässleholm den 27 oktober 2022.  
 
 
AREAL 
 
 
 
 

 
 
 
Martin Lindskog   
Reg.fastighetsmäklare    

 Jägmästare 



 Värdebedömning 
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VÄRDERINGSOBJEKT Fastighet: Hässleholm Hästveda 4:13, del av. Omfattningen  
  är avdelning 1231-1238 i Bilaga 1 A och B. 
 Typ: 110, obebyggd lantbruksenhet. 
    
VÄRDERINGSÄNDAMÅL Bedömning av värderingsobjektets marknadsvärde.  
 
VÄRDETIDPUNKT Oktober 2022.  
 
FASTIGHETSÄGARE Hässleholms kommun 1/1. 
 
UPPDRAGSGIVARE Fastighetsägaren genom Emil Karlsson.     
 
BESIKTNING Värderingsobjektet besiktigad av värderingsmannen 2022-10-20, 

då även en uppdatering av skogsbruksplanen genomfördes.  
 
 Uppgifter i övrigt om värderingsobjektet inhämtade från allmänna 

register respektive frän Emil Karlsson, gällande upplåtelser m.m. 
  
AREALUPPGIFTER Total areal:                     10,8  ha varav 
ENLIGT SKOGSBRUKS- Skogsmark:                      10,0  ha 
PLAN Övrig mark:  0,8   ha 

 
Totalareal enligt kartsiten SeSverige är 10,8 ha.  

 
TAXERINGSVÄRDE Totalt            801.000  kr varav 
2022 Skogsmark:          801.000  kr 
ESTIMAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Värdebedömning 
 
 

©Areal - 2 -  

 
NYTTJANDERÄTTER 
SERVITUT PLANER 
O DYL Jakten muntligen upplåten på ett års löptid.   
  

Se vidare fastighetsdatautdrag, Bilaga 2.  
 
Pågående markanvändning är skogsbruk. 
 
Det finns inga noteringar i Länsstyrelsens EBH-karta, som är en 
karttjänst som identifierar potentiellt förorenade områden.  
 
Fastigheten berörs inte av dikningsföretag, enligt Länsstyrelsens 
planeringsunderlag. 
 

 Fullständig servitutsutredning ej genomförd. 
 
SKOGSMARK Uppdatering av skogsbruksplan, upprättad av Thommie Persson 

2020, genomförd av värderingsmannen 2022-10-20. 
 
 Nyckeltal: 
 Produktiv skogsmarksareal:   10,0 ha 
 Övrig areal:             0,8 ha 
 Summa:    10,8 ha 
 
 Virkesförrådet uppgår till drygt 1 600 m³sk, till 71% bestående av 

bok, resterande gran och triviallöv. Se Bilaga 1A och 1B.  
 
VÄRDERINGSFÖRUT- 
SÄTTNINGAR Värdet av skogsmark är baserat på statistik för likartade 

försäljningar av lövdominerade skogsfastigheter i norra Skåne 
med jaktvärdet inkluderat i presenterat värde.  

 
VÄRDERINGSMETOD 
DELVÄRDESMETODEN Vid användning av delvärdesmetoden värderas varje del av 

fastigheten som en separat enhet. Erhållna värden summeras 
därefter ihop till ett totalvärde för fastigheten.  

 
 
 
 
 



 Värdebedömning 
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DELVÄRDEN Skogsmark:              1 400 000 kr 
  
 Marknadsvärde: 1 400 000 kr 
 
 
 
 
 
 
 

Hässleholm den 27 oktober 2022.  
 
 
AREAL 
 
 
 
 

 
 
 
Martin Lindskog   
Reg.fastighetsmäklare    

 Jägmästare 

'm J1/ 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2023-02-01 TF 2023/1 

      

  
Handläggare  
Sara Pradon 
Tekniska förvaltningen 
 
sara.pradon@hassleholm.se 
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Delegationsprotokoll Januari 
  
Förslag till beslut 

Delegationsprotokoll avseende bostadsanpassningsbidrag enligt delegationsregler 
för TF Januari 2023. 

DIARIENUMMER BIDRAGSBELOPP 

TF 2022/311 Avskrivit 

TF 2022/582 115 375 kr 

TF 2022/536 37 300 kr 

TF 2020/290 25 210 kr 

TF 2023/40 2 944 kr 

TF 2022/646 
 

10 000 kr 
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Handläggare bostadsanpassningsbidrag  

 

  

Hässleholms 
kommun 


	Kallelse Tekniska nämnden 2023-02-09
	Beslutsärenden
	Ärende 06. Intern kontrollplan 2023
	06. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens arbetsutsk...
	06. Intern kontrollplan 2023 TN
	06. TN Risk- och väsentlighetsanalys 2023

	Ärende 07. Återkallande av uppdrag gällande ombyggnad på...
	07. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens arbetsutsk...

	Ärende 08. Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns arbetsgrupp
	08. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens arbetsutsk...
	08. Bilaga 1 Åtgärdsförslag Finjasjöns arbetsgrupp_ver...
	08. Bilaga 2 tekniska utskottet § 90 2013-11-27
	08. Bilaga 3 TN-beslut § 66 2017-08-28

	Ärende 09. Överenskommelse om fastighetsreglering beröra...
	09. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens arbetsutsk...
	09. Kartbilaga
	09. ÖK, undertecknat av fastighetsägaren
	09. Bilaga 2 - Hässleholm Hästveda 54:1 del av 2022102...
	09. Bilaga 3 - Hässleholm Hästveda 4:13 del av 2022102...


	Ärende 10. Anmälan av delegationsbeslut
	 Delegationsprotokoll Januari




